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MOČ Z V E Z E K O M U N I S T O V NI V ŠTEVILU ČLANSTVA, TEMVEČ 
V N J E N I POLITIČNI IN A K C I J S K I ENOTNOSTI I N P R O D O R N O S T I 

Ob prisotnosti predsednika centralnega komiteja Zveze komuni
stov Slovenije Franceta Popita in njegovih sodelavcev, je bila v sredo, 
25. marca programsko-volilna konferenca zveze komunistov jeseniške 
občine. Največ pozornosti na konferenci so namenili gospodarskemu 
položaju v občini , ponovno pa so za predsednika obč inske konference 
zveze komunistov izvolili Borisa Breganta iz j e sen i ške železarne. 

V uvodnem referatu je sekretar oziroma v sredinah, kjer delajo. V 
občinskega komiteja Franc Koben- občini tačas deluje v 108 osnovnih 
tar orisal delovanje zveze komuni
stov v občini v preteklem letu, dalj 
časa pa se je zadrževal pri gospodar
skem položaju v občini in usmeri
tvah gospodarstva v letu 1981. 

Dejal je, da so po najboljših 
močeh želeli uveljaviti politiko zve
ze komunistov; ki izhaja iz kongres
nih in drugih dokumentov, v vseh 
temeljnih sredinah — v T O Z D in 
krajevnih skupnostih. Pr i tem ni 
bilo narejeno vse, kar bi lahko in 
morali, ker tudi organiziranost ko
munistov v vseh sredinah ni bila 
enaka. Da zveza komunistov v obči
ni ni bila dovolj učinkovita je vzrok 
tudi v ne najboljši kadrovski poli
tiki, kar se odraža v tem, da po
samezniki niso sposobni idejnopoli-
tično "usmerjati delo v osnovnih 
organizacijah zveze komunistov. 

organizacijah 2.359 članov zveze ko
munistov. 

Sekretar je v nadaljevanju menil, 
da je bil .v zadnjem obdobju, ko 
uveljavljajo Titovo pobudo -o ko
lektivnem vodenju in odgovornosti, 
v delu občinskega vodstva zveze ko

munistov dosežen kvalitetni napre
dek. Seveda, je nadaljeval, pa v vseh 
sredinah ni tako, ker še vedno v 
mnogih primerih delo v osnovnih 
organizacijah zveze komunistov slo
ni le na posameznikih. V občini so 
bili doseženi tudi nekateri kvalitetni 
premiki v* akcijskem povezovanju 
komunistov v občini, pri čemer pa še 
niso izkoriščene vse možnosti. 

Kobentar je v oceni gibanja 
gospodarstva v občini v lanskem 
letu dejal, da so hili doseženi rezul
tati relativno skromni. V primerjavi 

(Nadaljevanje na 7. strani) 

P R I P R A V E Z A I Z G R A D N J O J E K L A R N E 2 
V prvih dveh mesecih letošnjega leta so tekle glavne aktivnosti v 

zvezi s projektom jeklarna 2 na dokončni izdelavi investicijskega 
programa, odločanja o izbiri ponudnika tehnološke opreme, uveljav
ljanju naložbe v razvojnih programih, reševanju lokacijske problema
tike in pripravah na združevanje sredstev. 

I n ves tiči jsk i p ro gra m je bil do
polnjen s poglavjem c ekonomiki. V 
tem poglavju so obdelani celotni 
predvideni stroški proizvodnje, last-

AKUTNI PROBLEMI I Z D E L A V E 
S U R O V E G A J E K L A N A J E S E N I C A H 
Živimo v času, ko severno in zahodno od naš ih meja zaradi 

splošne recesije zmanjšujejo izdelavo jekla, pri nas v Jugoslaviji ga pa 
primanjkuje. Stiska za polproizvodi je v vseh jugoslovanskih železar
nah taka, da jih na prostem trgu nikjer ne moremo dobiti. Zunaj bi jih 
sicer lahko dobili, vendar le za trde devize, teh pa tako ali tako ni
mamo nikoli dovolj. 

Odvisni smo torej le od surovega 
jekla, ki ga naredimo v lastni jeklar-
ni, tega pa je za vse naše predelo
valne T O Z D premalo. Razumljivo 
je, da je zato pritisk ,na nas naj 
naredimo čim več, zelo hud. Vsega 
tega se sami dovolj dobro zavedamo, 
vendar je le dobra volja za delo 
premalo. Zato mislim navesti in 
opisati ta čas nekaj zelo akutnih 
problemov, ki zmanjšujejo količin
sko in kvalitetno proizvodnjo v 

T O Z D Jeklarna. Za nekatere, kakor 
je pomanjkanje delavcev, lahko 
rečemo, da so kronični, saj'nimamo 
nikoli polnih normativov, kaj šele 
ljudi ha delovnem mestu. 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

ne cene posameznih izdelkov po 
izgradnji jeklarne 2, finančne obre
menitve v letih izgradnje in- po 
končni izgradnji ter izračunani ka
zalci uspešnosti naložbe. Glede na 
predviden proizvodni program in 
predvideno tehnologijo izdelave, iz
računi kažejo, da so razen pri kvali
teti O 0562, lastne cene slabov v novi 
jeklarni nižje od sedanjih. Takšno, 
znižanje stroškov bomo dosegli 
predvsem z uporabo cenejših dodat
kov z manjšimi specifičnimi pora
bami legur in energije' ter večjo 
produktivnostjo in z izplenom pri 
odlivanju na napravi za kontinuirno 
vlivanje. Lastrie cene so pri isti 
strukturi proizvodnje in istih nabav-' 
nih cenah vložnega materiala nižje 
za 9%. Predviden dohodek se bo po 
pričetku obratovanja stalno poveče
val in naj bi v letu 1995 dosegel 1,5 
milijarde din.- V prvih dveh letih 
obratovanja so obveznosti večje od 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

R E K O R D N I 
DOSEŽEK 

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

P O D B O J I 
Delavci v temeljni orga

nizaciji združenega dela 
Vratni podboji n a š e delov
ne organizacije so v mesecu 
marcu izdelali 11.937 pod
bojev ali 206 ton, in 342 kg. 
Kupcem pa so odpre mili 
12.292 podbojev ali 213 ton 
in 130 kg. To je doslej nji
hov rekordni dosežek od 
formiranja obrata oziroma 
temeljne organizacije. 

Ta rezultat so dosegli s 
ponovnim uvajanjem obra
tovanja na dve izmeni, z 
boljšo organizacijo in večjo 
produktivnostjo dela in z 
naročili večj ih serij. 

To je nedvomno rezultat, 
ki smo ga veseli vsi delavci 
temeljnih organizacij in de
lovnih skupnosti naše de
lovne organizacije, kar po
meni lep prispevek k naš im 
stabilizacijskim prizadeva
njem in doseganju kar naj
boljših poslovnih rezulta
tov. 

Delavcem TOZD Vratni 
podboji čes t i tamo in jim 
želimo še veliko takih de
lovnih uspehov. 

K A J S M O NAČRTOVALI IN K A J DOSEGLI 
V SREDNJEROČNEM O B D O B J U 

1 9 7 6 - 1 9 8 0 V S O Z D SŽ 
Srednjeročni razvojni program SOZD Slovenske železarne za ob

dobje 1976 —1980 je dobil svojo končno vsebino decembra 1976. leta. 
Izdelan je bil na podlagi doseženega v planskem obdobju 1971 —1975, 
na osnovi analize stanja v letu 1975 in načrtovane poslovne politike, 
katero je delavski svet SOZD Slovenske železarne obravnaval in po
trdil na svoji seji dne 8. septembra 1975. Za uvod povzemam iz tega 
nekaj osnovnih usmeritev in ciljev. 

— Ektmomski pogoji narekujejo 
razvoj v smeri kvalitete in ne koli
čine. Za dosego čim boljših poslov
nih uspehov je treba osnovne izdelke 
z nadaljnjo obdelavo in preobliko
vanjem predelati v izdelke čim višje 
stopnje predelave. 

— Svetovna energetska kriza in 
nastale spremembe cen osnovnim 
surovinam so izredno važen kazalec 

tudi za naše razvojne odločitve. Ne 
samo cene, tudi možnost neodvis
nosti od uvoza je važen dejavnik za 
razvojne odločitve. 

— Leta 1972 je nastala interna 
banka, ki je postopoma postala po
membni instrument združenega dela 
v cirkulaciji denarnih sredstev, opti-

(Nadaljevanje na 8. strani) 

S E J A SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE 
S K U P N O S T I J E S E N I C E 

V ponedeljek, 6. aprila, sklicuje predsednik skupšč ine Božidar 
B A R T E L J 15. sejo obeh zborov skupšč ine izobraževalne skupnosti Je
senice. Seja bo ob 16. uri v sejni dvorani skupščine občine Jesenice. 

Osrednje točke predlaganega 
dnevnega reda so: 

— Poročilo gradbenega odbora o 
gradnji Šolskega centra Plavž; 

— Poročilo o realizaciji finančne
ga načr ta izobraževalne skupnosti 
Jesenice za leto 1980; 

— Problematika osnovnošolskega 
prostora in organizacija pouka v 
tem in naslednjem srednjeročnem 
obdobju; - -

— Program dela zborov skupščine 
skupnosti za 1. polletje 1981. leta. 

POROČILO GRADBENEGA 
ODBORA ZA GRADNJO 

ŠOLSKEGA CENTRA PLAVŽ 
V prejšnji številki Železarja je bilo 

v celoti objavljeno zaključno poroči
lo gradbenega odbora o izgradnji šol
skega centra Plavž, zato tu ponovno 
ne navajamo podatkov tega zares 
lepega in v predvidenem roku zgra
jenega objekta. S to naložbo ni pri
dobilo svojih prostorov samo pod-

(Nadaljevanje na 11. strani) 

Naša socialistična samoupravna demokracija izvira iz sociali
stičnih proizvodnih odnosov, zasnovanih na samoupravljanju. 
Družbenoekonomski položaj delavca v združenem dalu — njagova 
pravica, da suvereno odloča o sredstvih, pogojih in rezultatih svo
jega dela, je izhodišče in pogoj za samoupravne demokratične 
odnose. In nasprotno, delegatski sistem zagotavlja razvoj sociali
stičnih samoupravnih proizvodnih odnosov. Družbenoekonomski 
položaj človeka in delegatski sistem odločanja o družbenih zade
vah sta dve plati, dve neločljivi obeležji položaja, pravic in svobode 
človeka. V naravi.našega družbenega sistema je, da se ljudje kot 
proizvajalci in samoupravljale i pri reševanju osebnih, skupnih in 
splošnih družbenih vprašanj medsebojno sporazumevajo in dogo
varjajo na podlagi enakopravnosti in vzajemne odgovornosti. 
Samo tako lahko uresničujejo in izboljšujejo človekove svobošči
ne. Absolutne svobode zunanj medčloveške odvisnosti ni. Na tem 
temeljijo tudi naša pojmovanja svobode in pravic občanov, naša 
praksa demokratičnih odnosov v družbi. 

Tovariš Tito na XI. kongresu ZKJ 

Vzdrževalci hladne valjarne Bela pri enodnevnem remontu na liniji za pri
pravo trakov (Foto l. Kučina) 

D E L A V C I V A R U H I S V O J I H 
S A M O U P R A V N I H P R A V I C 

Iz poročil družbenega pravobranilca samoupravljanja obč ine , 
s o d i š č a združenega dela za gorenjske o b č i n e Kranj in postaje milice 
Jesenice z oddelkom v Kranjski gori, ki so jih v teh dneh obravna
vali vsi trije zbori s k u p š č i n e o b č i n e Jesenice, pred njimi pa tudi 
nekatere o b č i n s k e družbenopol i t i čne organizacije, lahko razberemo 
zelo enotne ugotovitve, da do kršitev in sporov ter slabega razpo
loženja med delavci prihaja predvsem zato, ker v mnogih organiza
cijah združenega dela nimajo usklajenih samoupravnih dokumen
tov z ustavo, zakonom o združenem delu in drugimi sistemskimi 
zakoni in jih ne dopolnjujejo z ž iv l jenjsko potrebnimi konkretnimi 
določil i , ker mnogokje kršijo sprejete temeljne samoupravne doku
mente in ker v mnogih primerih š e precej zaostajajo za natanko 
opredeljenimi soc ia l i s t i čn imi d r u ž b e n o e k o n o m s k i m i odnosi, oziro
ma, ker delavci š e vedno nimajo odloč i lne vloge pri odločanju 
o pogojih in rezultatih svojega dela. 

Te ugotovitve prav veljajo tudi za temeljne organizacije zdru
ž e n e g a dela in delovne skupnosti n a š e že lezarne in delovno orga
nizacijo kot celoto. Na te smo večkrat opozarjali tudi v n a š e m 
glasilu in zato tudi večkrat doživljali hude trenutke, čeprav se je 
mnogokrat kasneje izkazalo, da je bila kritika upravičena in 
utemeljena. To pa zategadelj, ker nam manjka sambkri t ičnost i in 
enotnega presojanja posameznih negativnih pojavov, za kar pa je 
potrebnega veliko znanja, poznavanje temeljne zakonitosti in 
idejnopoltt ičnih usmeritev. Vse kritike pa tudi zgornje ugotovitve 
so izhajale in izhajajo iz iste osnove, da dosledneje in hitreje ures
n i č u j e m o ustavna in zakonska določi la ter razvijamo kar največjo 
občut l j ivost glede s p o š t o v a n j a neodtujljivih pravic delavcev pri 
razpolaganju z osebnim dohodkom. Take kritike pa prav gotovo ne 
ustvarjajo nezadovoljstva med širokimi sloji delavstva, kar 
nekateri menijo, t e m v e č predvsem med tistimi, ki poskušajo 
obdržati svoje birokratske in tehnokratske pozicije. 

Prav gotovo bi morali sedem let po sprejemu ustave in skoraj 
pet let po sprejemu zakona o združenem delu krit ično in odgovorno 
poiskati vzroke za uvodne ugotovitve. Vsekakor pa bi jih morali 
iskati v premajhni inventivnosti in prodornosti vseh subjektivnih 
sil soc ia l i s t i čne družbe, pri č e m e r ne razumemo, kakor pravi Edvard 
Kardelj » s a m o zvezo komunistov in druge družbenopol i t i čne orga
nizacije, kot so soc ia l i s t i čna zveza delovnega ljudstva, sindikati, 
zveza s o c i a l i s t i č n e mladine itd., ampak tudi vse tiste družbene 
organizacije raznovrstnega tipa, ki imajo svoj interes in vpliv v 
družbenih odnosih in ki na različne n a č i n e vplivajo na družbeno 
zavest in na r e š e v a n j e družbenih problemov. Tu mislim tudi na 
državne organe, znanost, strokovne s lužbe in vse druge organizi
rane faktorje idejnega, pol i t ičnega, strokovnega, materialnega, 
znanstvenega in kulturnega ustvarjanja.« Seveda pa mora biti pri 
tem zveza komunistov angažirana pri d e m o k r a t i č n e m sodelovanju 
s samoupravljale) in z vsemi soc ia l i s t i čn imi silami ter spodbujati 
ustvarjalne sile in krepiti samoupravljalsko zavest. 

Drugi vzrok za tako stanje in taka odstopanja pa je nedvomno 
v tem, da nekaterim tako, neurejeno stanje ustreza, ker za njim 
lahko skrivajo svojo samovoljo, birokratske in tehnokratske od
nose, nedelo, neodgovornost in podobno. Kajti nedosledna 
urejenost samoupravljanja, oziroma neurejenost ustvarja ugodna 
tla za navedene in druge negativne pojave in kar je najhuje, 
ustvarja nezaupanje v samoupravljanje -in nezadovoljstvo med 
delavci. 

Vse to so zelo resni signali, da tudi v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih n a š e že l ezarne z a č n e m o 
bolj odgovorno delati na dograjevanju samoupravnih aktov in na 
njihovem doslednem uresn ičevanju v praksi. Pri tem pa ima 
izredno pomembno vlogo samoupravna delavska kontrola, ki je 
pravica in do l žnos t delavcev, da jo uresničujejo neposredno, po 
organih upravljanja in po odborih samoupravne delavske kontrole. 
Te varstvene institucije pa nam v Železarni š e niso zaž ive le , kajti 
sicer se ne bi dogajalo, da š e l e s o d i š č e združenega dela ugotovi 
nekatere nezakonite sklepe v Železarni , namesto bi na to morala 
opozoriti in reagirati samoupravna delavska kontrola, ki ima 
zakonsko dolžnost , da v temeljnih organizacijah in delovnih 
skupnostih ter v delovni organizaciji nadzoruje izvajanje 
samoupravnih aktov, sklepov, u r e s n i č e v a n j e delovnih obveznosti 
in samoupravljalskih funkcij delavcev in drugo. Tudi v tem 
pogledu bo potrebnih š e mnogo prizadevanj, da okrepimo zavest 
med delavci o varovanju svojih samoupravnih pravic. 

ž E L E Z A R 



AKUTNI P R O B L E M I IZDELAVE S U R O V E G A J E K L A 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

POMANJKANJE 
KVALITETNEGA VLOŽKA 

Za naš zelo zahteven kvalitetni 
program je kvaliteten, kemijsko čist 
vložek nujno potreben. To se tiče 
tako grodlja, kakor starega železa. 
Še do nedavnega so bile razmere v 
S M jeklarnKglede kvalitete grodlja 
zadovoljive. Mazut je po vsebnosti 
žvepla naravnost odličen, saj žveplo 
ne presega 0,8 r<f, v glavnem pa se 
giblje pod 0,5 ". Kvaliteta grodlja pa 
močno niha in pogosto presega 0,1 
do 0,2 rr ali ceLo več prisotnosti 
•žvepla, kar bilanci žvepla v peči 
popolnoma poruši. 

Izdelava višje ogljičnih jekel in 
sploh jekel z nizkim žveplom, s ta
kim grodljem ni več mogoče. Le z 
grodljem. ki nima več kot 0,040 rr 
žvepla, se da še normalno delati, 
sicer pa močno pade storilnost, saj 
se rafinačSje podaljšajo na tri ure in 
več. Naj povem še, da nam plavžarji 
ne obetajo velikega izboljšanja, saj 
dobivajo iz Bakra izjemno slab koks. 

Že nekaj let nazaj smo si priza
devali vpeljati odžveplanje grodlja, 
pa ni bilo dovolj razumevanja, niti 
pri plavžarjih. niti pri jeklarjih, 
čeprav je bila ekonomičnost doka
zana in že pripravljen denar. 

Pri vedno slabših surovinah, ki jih 
dobivamo je odžveplanje grodlja 
nujnost. Mnogo lažje in ceneje je 
odžveplati grodelj kot jeklo. Plavži 
pa bodo tudi že obratovali nekaj let. 
vsaj dokler bomo delali S M jeklo. 

Poseben problem je z bakrom, 
kromom, nikljem in kositrom one
snaženo staro železo. T i elementi 
rastejo v jeklu iz leta v leto. V 
lanskem letu smo imeli v elektro 
jeklu v povprečju že 0.16'V kroma. 
0.23 rt bakra in 0,12 " niklja, kar je 
preveč za vsa kvalitetna in plemeni
ta ogljikova jekla. Izdelava neka
terih vrsti jekel kot so: P M S . ČR I 
in ČR 2 pa tudi V A C 60 in še neka
terih, je že skoraj nemogoča. Čistega 
vložka pa ni več dobiti v zadostnih 
količinah, ne uspemo pa ga sortirati 
niti doma. Predvsem moramo spre
meniti lasten odnos do odpadkov, ki 
nastajajo v proizvodnem procesu. 
Nujno pa bo zagotoviti tudi čist 
vložek, pri čemer mislimo na reduci
rane pelete iz uvoza. 

IZTROŠENOST TALILNIŠKIH 
PROIZVODNIH NAPRAV 

S M postopek ni danes nesprejem
ljiv le iz ekonomskih razlogov, ker je 
prevelik potrošnik energije in vedno 
dražjega ognjestalnega materiala, 
ampak je tudi tehnološko zastarel, 
ker se zelo težko vključuje v moder
no in racionalno izdelavo jekla. To 
se nam vedno bolj kaže ob zelo 
zahtevnem kvalitetnem programu. 

,ki ga vsiljujemo S M jeklarni in pa 
na relaciji S M peč—konti liv. kjer 
potrebne visoke temperature za 
konti liv dosegamo z veliko težavo 
tudi na račun storilnosti in slabše 
vzdržnosti peči. 

Odstranjevanje žlindre iz jekla je 
namreč tista faza. ki jo narekuje 
obdelava jekla v ponvici ali tako-
imenovana sekundarna metalurgija, 
kar je za nas težko rešljiv ali celo 
nerešljiv problem. 

In naposled je treba poudariti 
iztrošenost naprav, saj smo največjo 
izdelano količino, čez 500.000 ton su
rovega jekla dosegli v jeklarni že 
leta 1974. od tedaj pa le ta stalno 
pada. Samo izrabljenost tirnic 
žerjavnih prog ima za posledico 
slabo vlivanje in slabši izplen. če to 
vzamemo kot zelo enostaven, ven
dar zelo pomemben primer, saj je 
treba curek jekla nad lijakom na
tančno centrirati, če naj vlivamo 
kvalitetno. 

Še v večji meri to velja za peči. 
grajene pred letom 1952 in sploh 
celotno konstrukcijo hal. žerjavov in 
zakladalnih strojev. 

ZASTARELOST 
TEHNOLOGIJE 

Tehnologija izdelave jekla se 
vedno prilagaja kvaliteti in stro
škom proizvodnje ali obratno, delati 
moramo za določen namen dovolj 
dobro jeklo ob najmanjših možnih 
stroških. To pa nam ravno omogoča 
moderna tehnologija. 

Napredek v tehnologiji v svetu pa 
je zelo hiter. Iz strokovne literature 
je razvidno, da v železarnah na za
hodu takoj zamenjajo obstoječi 
postopek z novim, če je ta hitrejši in 
cenejši. Zato nas danes ne preseneča 
več, da lahko naredijo v U H P 
električnih obločnih pečeh kvali
tetno jeklo že v uri in pol (čas od 
prehoda do prehoda) seveda z 
naknadno obdelavo jekla v ponvici. 
Za takšno tehnologijo pa so potreb
ne dolomitne ponvice z argonskimi 
kamni v dnu in jeklo brez žlindre. 

Takšne pogoje lahko zagotovimo 
Je v elektrojeklarni, saj dolomitne 
ponvice že imamo, žlindro lahko 
posnamemo v peči, vpeljati moramo 
le še argonske kamne v dnu. kar 
nameravamo v prihodnje storiti. 

Hudo nas tepe. ker še nimamo 
VOD naprave za izdelavo nerjavnih 
in dinamo jekel. Prav pri izdelavi 
nerjavnih jekel izgubljamo velike 

denarje s kromom, ki gre v žlindro, z 
manjšo vzdržnostjo peči in z manjšo 
storilnostjo. Tudi količino dinamo 
jekel lahko povečamo le, če izdelavo 
prenesemo v vakuumsko napravo. 

Podobno velja za odvoz žlindre, ki 
mu z obstoječimi majhnimi banjami 
nismo kos. Le z večjimi, osem kub. 
metrov velikimi banjami, bomo rešili 
tudi proizvodni problem v elektro
jeklarni. 

TEHNOLOGIJA NAS 
PREHITEVA 

Napredek tehnologije v svetu je 
zelo hiter. Na nekaterih področjih, 
posebno, kar se izdelave jekla tiče. 
oziroma njegove sekundarne obdela
ve v ponvici, se tehnologija spremi
nja tako hitro, da j i lahko sledimo le. 
če sodelujemo na mednarodnih sim
pozijih, kjer novosti pridejo na dan. 
Ko so novosti objavljene v strokovni 
literaturi je že leto dni mimo. med
tem pa sprejemamo strokovno ne 
več najboljše rešitve. Naj navedemo 
le en sam primer. Medtem, ko se mi 
pripravljamo na gradnjo naprav za 
vpihavanje kalcija in silicija v jeklo, 
se uveljavljajo že cenejše in boljše 
rešitve, kot je uvajanje s kalcijem in 
silicijem polnjene žice v jeklo, pri 
katerih žlindra ne igra več pomemh-
ne vloge. Iz tega sledi nauk. Kot iz
delovalci kvalitetnih jekel moramo 
slediti razvoju tudi s sodelovanjem 
na mednarodnih simpozijih, da ne 
bomo še bolj zaostajali. 

STALNO POMANJKANJE 
DELAVCEV 

Dejstvo, da na delovnih mestih v 
jeklarni stalno manjka veliko ljudi 

je gotovo eden od glavnih vzrokov za 
slabo delo v jeklarni. Vzemimo samo 
primer zadnjega tedna od 16. do 23. 
marca, ko je bilo na 244 delovnih 
mestih v S M jeklarni prisotnih le 
183 ljudi. Tako je manjkalo stalno 
okrog 23 rr delavcev. Ostali, ki so na 
mestu, so zato preobremenjeni in 
vsega dela, ki bi ga opravila polna 
posadka, fizično ne zmorejo. Po
sledica je počasnejši tempo in 
manjša količina izdelanega jekla ob 
znatno večjih izdelavnih stroških. 

Ob dobrem grodlju. kakršnega 
imamo od 20. marca, bi se rafinacija 
dala tudi skrajšati, če bi imeli ljudi 
za delo. Ce pa mora biti talilec tudi 
prvi in drugi pomočnik v eni osebi 
(primer petek. 20. marca, na dopol
danski izmeni peči 01). potem se to 
očitno pozna pri trajanju šarže. 
Koliko več energije za to porabimo, 
koliko slabšo vzdržnost peči dose
gamo, tega nihče ne računa. Zago
tovo drži le eno. za večjo in bolj eko

nomično izdelavo jekla potrebujemo 
le dovolj izkušenih ljudi. 

V drugih naših jeklarnah in drugje 
po svetu je normalno, da imajo 
vedno določeno rezervo ljudi. Le 
tako se lahko vzdržuje potrebno, 
strokovnost in vestnost zaposlenih. 

Takoj lahko postavimo vprašanje 
kaj storiti, da se bo stalnost delav
cev izboljšala? To vprašanje si za
stavljamo že teta in leta, tudi odgo
vori na to so dovolj jasni, pa jih 
vendar ne jemljemo dovolj resno. 
Gre za to, da tako v Železarni, kakor 
tudi v občini, odnosno vsej široki 
okolici, ki še gravitira na Jesenice, 
ustvarimo pogoje za večje zaposlo
vanje v jeklarni. V Železarni skuša
mo storiti nekaj, drugje ničesar. Slej-
ko prej nam mora postati jasno, da 
mora biti osebni dohodek takšen, da 
bo privabljal mlade fante v naše 
vrste. Delovnega okolja v stari 
jeklarni ne moremo spremeniti, toda 
poskrbeli nismo niti za čiste in 
zračne in večje garderobe in, higien
ske prostore, tudi to je zelo po
membno. Pri tem se že izgovarjamo 
na novo jeklarno. češ. tam bo vse 
novo in lepo. To- je vse res, vendar 
moramo ljudi za novo jeklarno vzgo
jiti že v stari jeklarni. Se posebno to 
velja za ključne delovne naloge, 
talilce. livarje, ponvičarje. žerjavo-
vodje, pa tudi vzdrževalce in še ka
tere, ki so pri izdelavi jekla nujno 
potrebni. 

Če bomo hoteli imeti več jekla in 
tega potrebujemo, je treba na teh 
problemih delati. Spremeniti je 
treba miselnost ljudi, najprej nas 
samih, da bomo na probleme gledali 
iz širših zornih kotov pa tudi misel
nost doraščajoče mladine, kateri naj 
bi ljubezen do železarskega poklica 
privzgojili. K o bo oče lahko rekel 
sinu, fant pojdi v jeklarno. tam boš 
dobro zaslužil, bodo problemi začeli 
izginjati. 

Seveda bi morali spreminjati tudi 
zavest vseh zaposlenih, najprej do 
dela. ki ga mnogokrat nočemo 
opravljati in pa do družbenih sred
stev za delo. ki so naša sredstva in ki 
jih pogosto neodgovorno razmeta
vamo. 

Naj zaključiva z besedami: koliko 
bomo imeli jekla na Jesenicah v 
vseh naslednjih letih ni odvisno le 
od nas jeklarjev in vseh. ki znotraj 
Železarne za to skrbijo, temveč v 
mnogočem od tega, koliko smo vsi 
družbeno zreli in pripravljeni žrtvo
vati za ta sicer težak, a kljub temu 
lep poklic. . . . . 

Joža Arh. 
glavni tehnolog 
Henrik Zupan. 
vodja S M jeklarne 

P O R T R E T S O D E L A V K E 

M A L I E K O N O M S K I L E K S I K O N 
DOHODKOVNI ODNOSI - Dohodek je zgodovinsko raz

vojna kategorija družbenoekonomskih odnosov v proizvod
nji, družbeni reprodukciji in v družbi pri ustvarjanju, pridobi
vanju, razporejanju ter delitvi proizvodov družbenega dela v 
pogojih blagovne proizvodnje . . . 

S pojmom dohodek opredeljujemo družbenoekonomske 
odnose, kakršni se oblikujejo v pogojih socialist ičnega samo
upravljanja v sedanjem zgodovinskem razvojnem obdobju v 
proizvodnji, družbeni reprodukciji in družbi pri ustvarjanju, 
pridobivanju, razporejanju ter delitvi rezultatov združenega 
dela in pri prisvajanju osebnega dohodka v pogojih blagovne 
proizvodnje pri nas. lN 

OSEBNI DOHODEK - Pojmovno je osebni dohodek koli
čina denarja, ki jo prejme delavec v združenem delu za zado
voljevanje svojih potreb, na podlagi svojega dela in delovne
ga prispevka, ki ga je dal s svojim živim delom in pri gospo
darjenju s sredstvi družbene reprodukcije k doseženemu do
hodku temeljne organizacije.-Tako je osebni dohodek tudi 
družbenoekonomska kategorija dohodkovnih odnosov, ki 
izraža odnose med delavci v združenem delu pri prisvajanju 
sredstev za osebno porabo na temelju delovnega prispevka, 
ki ga delavci dajejo pri ustvarjanju in pridobivanju dohodka 
in pri gospodarjenju z njim v tekočem delu, družbeni repro
dukciji in družbi. 

(Roman Albreht: Dohodek in dohodkovni odnosi, ČGP 
DeloTOZD Gospodarski vestnik, 1978.) 

OBISK PREDSTAVNIKOV 
LB ZDRUŽENE B A N K E V ŽELEZARNI 
Predsedniki poslovodnih odborov vseh temeljnih bank v sistemu 

Združene ljubljanske banke so v četrtek in petek, 26. in 27. marca, so
delovali na kolegiju Združene ljubljanske banke na Bledu. To prilož
nost so izkoristili tudi za ogled nase železarne in sicer v petek, 
27. marca. Ogledali so si hladno valjamo na Beli, jeklarno, elektron-
sko-računski center in tehnični muzej. 

Po ogledu hladne valjarne na Beli rekonstrukciji jeklarne, perspektiv-

2 ŽELEZAR 

in jeklarne. je predsednik poslovod
nega odbora Štefan Nemec gostom 
predstavil našo delovno organiza
cijo, nato pa sta Emil Ažman — 
vodja sektorja novogradenj in Boris 
Pesjak — vodja Finančno računske
ga sektorja predstavila projekt je-
klarna 2. 

Udeleženci so se predvsem zani
mali za predvideno dinamiko izgrad
nje in za vire financiranja. Za pred
stavnike iz drugih republik je bila to 
prva podrobnejša informacija o pro
jektu jeklarne 2. 

Ta obisk predstavnikov Združene 
ljubljanske banke ima poseben po
men tudi zato, da so se odgovorni 
neposredno seznanili s potrebo po 

nim tehnološkim razvojem in delom 
ter -modernim poslovanjem železar
ne" Jesenice, kar naj vodi k pripra
vam za združevanje sredstev, kar je 
sestavni del finančne konstrukcije. 
Poleg osnovnih informacij so bila iz
menjana tudi nekatera vprašanja s 
področja energetike, proizvodnje, di
namike vlaganja in drugo. 

Ob koncu obiska se je predstavni
kom temeljnih bank pridružil tudi 
predsednik poslovodnega odbora 
Združene ljubljanske banke Janko 
Smole in se zadržal v krajšem razgo
voru S predstavniki Železarne in 
SOZD Slovenske železarne Ljublja
na. 

Mnogokrat se pri opravljanju nadih vsakdanjih nalog v Železarni 
pogovarjamo po telefonu. Le s pomočjo telefona v vsakem trenutku 
dosežemo vsak oddelek, obrat ali pisarno v Železarni in izven nje. 
Težko si je danes predstavljati nemoteno organizacijo in potek dela 
brez tega pripomočka. Ko s slušalko v roki nestrpno čakamo na zvezo, 
nikoli ne pomislimo, da nekje v telefonski centrali delajo ženske in de
kleta, ki nam vse to omogočajo. »Zvežejo« nas komurkoli v Železarni 
ali drugje in že se lahko pogovarjamo. Jezimo se le, če je treba nekoli
ko počakati , nočemo vedeti, da je včasih kakšna linija zasedena, da 
nismo edini, ki imamo nujen pogovor. 

toliko jih sprejmemo. Sicer pa je 
sedaj, ko smo z vsemi državami po
vezani direktno, veliko lažje. Prej je 
bilo tako, da smo morale klicati naj
prej Zagreb ali Beograd in šele tam 
so. nas vezali naprej. Danes pa 
imamo od tukaj v parih minutah 
zvezo, recimo z Ameriko.« 

Pravi, da je to delo živčno, da v to
liko letih tako načne živce, da včasih 
tudi zaradi tega pride do hude krvi, 
toda s potrpljenjem in obojestran
skim razumevanjem se da marsikaj 
urediti. »Izgleda, da mnogi sploh ne 
vedo, kako pri nas delo poteka, saj bi 
sicer vedeli, da zastojev nismo krivi 
mi, ampak preobremenjenost cen
trale.« Spominja se, da so začeli s 
štirimi linijami, sedaj pa jih imajo 
dvajset. Toda pogovorov je sedaj to
liko več, da je centrala do skrajnosti 
zasedena in potem zaradi tega pride 
do zastojev. Pri tem so ljudje raz
lično obnašajo. Eni so potrpežljivi in 
tudi počakajo, če ne dobijo zveze ta
koj, drugi pa so živčni, nestrpni in so 
se pripravljeni kregati. Toda to nič 
ne pomaga, saj jih včasih kliče po 
pet in več naenkrat in predno se 
vsem oglasiš tudi traja nekaj časa. 
Nekateri so kratki in jasni. Povejo v 
najkrajšem kaj hočejo in mi potem 
delamo naprej, drugi pa razlagajo na 
dolgo in široko, tako da zgubljamo 
dragoceni čas. V večini primerov 
tudi vemo ali gre za služben pogovor 
ali ne. Nekateri so toliko vestni, da 
povedo, ko gre za privatno stvar, 
drugi pa to zamolčijo. Ko so taki 
pogovori le prepogosti, skušamo 
stranko napeljati na to, da pove ali 
je pogovor služben ali ne, drugače pa 
se ne spuščamo v to. 

Poznati moramo ogromno številk 
v Železarni in izven, tudi veliko ljudi 
moramo poznati, saj marsikdo ve le 
za priimek človeka, ki ga potrebuje, 
številke pa ne. Z iskanjem številk v 
seznamu izgubiš veliko časa. Če jo 
znaš na pamet vezeš naprej in lahko 
se že oglasiš naslednji stranki.« 

V dveh ali treh mesecih se bodo 
preselili v novo centralo, takrat bo 
vpeljan štirištevilčni sistem in spet 
se bo treba učiti nove številke na 
pamet. 

»Upamo, da bo v novi centrali 
vseeno bolje, saj bodo zveze hitrejše, 
pa tudi mi bomo bolj razbremenje
ni.« 

Ena od sodelavk, ki tukaj delajo, 
je tudi IDA ISKRA. Sem v telefon
sko centralo je prišla delat že 
1953. leta, takrat ko so jo montirali. 
Upa, da bo tu zdržala do konca. Si
cer pa je Ida Dolenjka, čeprav je 
njen oče delal 40 let v Železarni. Na 
Jesenice je prišla 1944. leta, v Žele 
zarni pa se je zaposlila 1951. leta, 
potem ko je končala osemletko. Po
tem si je ustvarila družino. Med so
delavkami v telefonski centrali je po 
stažu najstarejša. Pogovarjala sva 
se na njenem delovnem mestu. 

Ida dela na teleprinterju. »Tu mo
raš biti seznanjen z vsem,« pravi. 
»Vedeti moraš kje kdo dela v žele
zarni in komu poslati kaj, saj so na
slovi dostikrat pomanjkljivi. Imamo 
zvezo z vso Evropo in Ameriko. Le 
poredkoma pa tudi z drugimi konti
nenti. Vse teleprinterje pošljemo di
rektno, če so enostavnejši, pri tistih 
zahtevnejših pa tekst najprej napi
šemo na perforator, tako da potem 
lahko vse še enkrat pregledamo. 
Tekstu potem lahko preverimo na
tančnost, pa tudi čas oddajanja je 
potem krajši. Pri pisanju moramo 
biti zelo pozorne, saj že najmanjša 
napaka lahko spremeni pomen 
teksta. Se posebno pozoren je treba 
hiti pri številkah. Letno tu oddamo 
in 000 do 12.000 sporočil, ravno 

G R A D N J A NOVE TOVARNE ELEKTROD 
V ČRNI GORI M I M O DOGOVOROV 

Tovarna Gorenje-Varstroj gradi v Plužinah v Črni gori novo to
varno za izdelavo 5000 ton elektrovod, kot je bilo podano v informaciji 
na televiziji in tisku. Ugotavljamo, da stvari niso bile natančno poda
ne javnosti in zato delavci TOZD Elektrode dajejo naslednje pripombe 
in pojasnila: 
. Varstroj je prvotno nameraval 
graditi tovarno v Lendavi, vendar 
gradnja ni bila odobrena zaradi 
opravičenih razlogov, ki pa veljajo 
tudi za gradnjo v Plužinah. Izdelava 
elektrod za varjenje je v Jugoslaviji 
tako velika, da se praktično polovica 
izdelane količine izvaža in to v glav
nem v vzhodne dežele. To dokazuje
jo podatki o izdelanih oziroma pred
videnih količinah do leta 1985 vseh 
jugoslovanskih izdelovalcev, ki so 
zbrani v okviru poslovnega združe
nja JU-ŽIC Beograd. V letošnjem 
letu je že pričela z delom nova to
varna elektrod v Mostarju, kot to
varna za specialne elektrode, ki naj 

. bi se doslej uvažale. Vendar to ni 
res, ker dosedanji izdelovalci elek
trod v Jugoslaviji že imamo v svo
jem proizvodnem programu take 
vrste elektrod. Sedaj pa se pojavlja 
še ena nova tovarna v Črni gori! 

Menimo, da je naložba neupravi
čena, ker je za potrebe Jugoslavije 
elektrod dovolj, razen tega pa je še 
problem z oskrbo žice in ostalih su
rovin, ki bodo močno bremenile de
vizno bilanco države. Odgovor go

spodarske zbornice na to je bil, da je 
to naložba v nerazvita področja 
Pravilno je, da. v nerazvite kraje 
investiramo, vendar naj se gradijo 
take tovarne, ki jih v državi ni do
volj, oziroma se izdelki uvažajo. 

V oddaji je bilo navedeno, da bo 
izdelava 5.000 ton elektrod letno za
poslovala 190 ljudi, kar pa je po 
naših pa tudi tujih merilih več kot 
enkrat preveč. Specialnih elektrod je 
v naši državi dovolj, saj problem na
staja le pri zagotovitvi deviz za uvoz 
surovin, ki jih na. domačem trgu 
ni. Delavci TOZD Elektrode smo 
zaskrbljeni, kako bo tak način, 
brez dogovarjanja in upoštevanja 
statistike in stanja na trgu. Težko 
dobljene devize bodo zopet porablje
ne na nesmotrn način, brez upošte
vanja dogovarjanja in težke devizne 
situacije države. 

Devize porabljene za nakup opre
me in za nakup surovin, ne bodo 
mogle vrniti vloženih sredstev. Pred
lagamo, da gospodarska zbornica 
pred tako velikimi odločitvami res
nično prouči pripombe in jih tudi 
upošteva. Srn. 

Predstavniki LB — združene banke v Železarni (Foto I. Kučina) 



P R I P R A V E Z A I Z G R A D N J O J E K L A R N E 2 
(Nadaljevalce s 7. strani) s 

dohodka, zato je rezultat negativen, 
vendar bo že v letu 1986,jeklarna 
dosegla ' pozitiven saldo 384 milij. 
din, in ga nato vsa leta povečevala. 
Sredstva v višini "50 mili j . din za 
pokrivanje izgub so predvidena v 
investicijskih sredstvih, delno pa 
bodo izgube v prvih dveh letih 
solidarno pokrivale vse TOZD. Po 
letu 1986 pa bo že v jeklarni 2 tudi 
formiran prosti del poslovnega 
sklada. 

Izračunani so bili tudi kazalci 
uspešnosti, ki kažejo, da je naložba, 
kljub zahtevni finančni konstrukciji 
in visoki naložbeni vrednosti eko
nomsko upravičljiva, čeprav se bodo 
vložena sredstva v celoti vrnila šele 
v 15 letih. 

Izdelano je bilo tudi poročilo o 
usklajenosti naložbe s kriteriji pre
strukturiranja gospodarstva. Vsem 
kriterijem naložba ne more ustreza
ti. Odstopanja so pri kriteriju porabe 
energije na vložen dinar, kjer pre
segamo omejitev v kriterijih- za 
100 %. Po sprejetem družbenem do
govoru pa ima ta kriterij samo 10 % 
vpliva pri odločanju. Tudi kriterije 
kadrovske strukture ne izpolnjuje
mo v celoti, saj v-tovrstni proizvod
nji ne moremo načrtovati tako viso
ke kvalifikacijske strukture. Na
ložba pa ustreza kriterijem letnega 
dohodka na delavca, dohodka na 
uporabljen investicijski dinar, stop
nji sredstev za reprodukcijo, krite
riju avtomatiziranja naprav in 
racionalnega zaposlovanja. Pri kri
terijih porabe osnovnih uvoznih 
surovin pa je naložba upoštevana v 
okviru 26 deficitarnih surovin. 

Investicijski program je bil po
novno predložen institutu za eko
nomiko pri Združeni ljubljanski 
banki. 

Komisija za izbiro najugodnejšega 
ponudnika tehnološke opreme je v 
mesecu januarju povabila vse tri po
nudnike na zaključne razgovore. Na 
teh razgovorih so bila rešena še 
zadnja tehnično tehnološka vpraša
nja in tudi doseženi nekateri, novi 
komercialni in finančni pogoji. Po
nudniki so tudi posredovali pismena 
zagotovila bank za kreditiranje 
uvoznega dela opreme in vzpostavili 
tesnejše stike s slovensko in jugo
slovansko strojegradnjo v zvezi z do
govorom o delni izdelavi opreme v 
Jugoslaviji ter protidobavah v višini 
vrednosti uvozne opreme in storitev. 

Na osnovi ponudb in dogovorov so 
strokovni delavci Železarne izdelali 
obsežne primerjalne analize, v ka
terih so vsi trije ponudniki obrav
navali iz istega izhodišča, kar 
pomeni, da je za vse ponudbe upo
števan enak obseg dobave opreme in 
storitev. 

Vzpostavljeni so bili stiki z Zdru
ženo ljubljansko banko in drugimi 
republiškimi institucijami, da bi 
lahko upoštevali tudi širši družbeni 
vidik pri odločanju. Na osnovi spre
jetih sugestij in dogovorov je ko
misija za izbiro riajugodnejšega'po-
nudnika sprejela zaključek, da se ne 
more podpisati pogodba za odkup 
tehnološke opreme, niti podpisati 
pisma o namenu z edinim od ponud
nikov, ker finančna konstrukcija in 
združevanje deviznih sredstev še 
nista v taki fazi, da bi tovrsten do
kument lahko postal veljaven, ker se 
ocenjuje, da bosta izdelava finančne 
konstrukcije in odgovori o združe
vanju finančnih sredstev tekla še vse 
do konca leta 1981. To bi lahko 
povzročilo zastoj v pripravah na pri-
četek gradnje. Zaradi tega je bila 
sprejeta odločitev, da se z najpri
mernejšim ponudnikom sklene po
godba za izdelavo osnovne tehnične 
dokumentacije, k i bo služila za 
pripravo projektov za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in pripravo 
domače kovinsko-predelovalne in
dustrije na izdelavo domačega dela 
opreme in protidobave za pokrivanje 
uvoznega dela opreme. 

Komisija je upoštevala predvsem 
tehnične in tehnološke zahteve ter 
ob primerjavi vrednosti posameznih 
ponudb sklenila- predlagati samo
upravnim organom TOZD Jeklarna 
in Železarne, da potrdijo kot naj
ugodnejšega ponudnika firmo Man-
nesmann Demag iz Z R N in da se s 
to firmo podpiše pogodba za 
izdelavo osnovne tehnične doku
mentacije, da bi v primeru, Če ne bo 
sklenjena pogodba za dobavo opre
me, tej firmi nadomestili stroške iz
delave dokumentacije v višini 
400.000 nemških mark. TOZD Jek
larna je že sprejela ustrezne sklepe, 
potrdila pa sta j ih tudi odbor za 
gospodarstvo in delavski svet Žele
zarne. 

V osnutkih družbenega plana SR 
Slovenije je bila črna metalurgija 
omenjena, vendar s predlogom, da se 
v obdobju 1981—1985 predvsem 
pospešijo priprave na realizacijo 
projektov za povečanje količine iz
delanega elektrojekla. Aktivnost de
legatov SOZD Slovenske železarne v 
organih republike je omogočila 
spremembo, da je v dogovoru, o 
temeljih družbenega plana Slovenije 
v. obdobju 1981 —1985 sprejeto na
slednje besedilo: »V črni metalurgiji 
bo težišče na pripravi in realizaciji 
programa modernizacije in razširi
tve kapacitet za proizvodnjo elektro 
jekla«. 

Izdelava lokacijske dokumentaci
je je nekoliko zastala zaradi vloge 

kmetijsko zemljiške skupnosti za 
ugotavljanje pravilnosti postopka za 
izdajo zazidalnega načrta na ustav
no sodišče SRS. Sodišče še ni spreje
lo odločitve in je predlagalo, da se 
problem samoupravno reši na Jese
nicah med krajevno zemljiško skup
nostjo in skupščino občine Jesenice. 
Priprave na ta dogovor so v teku. 
Istočasno teče tudi akcija ža odkup 
potrebnega zemljišča. Nekateri last
niki (10) so že sklenili pogodbo za 
prodajo'zemljišča, z drugimi lastniki 
pa se nadaljujejo razgovori oziroma 
pripravlja ustrezen pravni postopek. 

Aktivnosti.za združevanje potreb
nih dinarskih sredstev so bile v prvih 
dveh mesecih letošnjega leta pospe
šene predvsem na nivoju SOZD Slo
venske železarne. Vsi kupci izdelkov, 
vseh treh železarn, so seznanjeni s 
predlogom razvoja metalurške de
javnosti, med katerimi je na prvem 
mestu realizacija projekta" jeklarna 
2. Na osnovi obsežne informacije 
koristnikom jekla in njihovih pri
pomb, je v izdelavi samoupravni 

sporazum ža_ združevanje dinarskih 
sredstev, na * osnovi skupnega do
hodka med SOZD Slovenske žele
zarne in porabniki jekla. 

Dogovori tečejo tudi med SOZD 
Slovenske^ železarne in Združeno 
Ljubljansko banko glede načina 
združevanja sredstev v obliki kre
ditov. - Imenovane so strokovne 
grupe za pripravo predloga, ki bo 
obravnavan _ na izvršilnih odborih 
bank in v projektnem odboru jeklar-
ne 2. • '' -

Izdelani so praktično vsi idejni 
projekti, v izdelavi pa je tudi že več 
glavnih projektov. Po mrežnem 
planu izgradnje jeklarne 2 se pri 
pripravljalnih delih ugotavlja - kas-
nitev za približno šest mesecev, 
predvsem na področju priprave fi
nančne konstrukcije in sprejemanja 
končnih odločitev nalozbr in pri
dobivanju ustreznih mnenj in so
glasij. 

(Informacija poslovodnega 
odbora Železarne) 

R A Z P O R E D DEŽURNIH ŽELEZARNE 
O D 6. D O VKLJUČNO- 1 2 . A P R I L A 

KOLIKO J E K L A SO IZDELALI 
V S V E T U LANI 

Največjo krizo so doživljali v že
lezarnah Združenih držav Amerike, 
saj se je izdelana količina jekla 
zmanjšala za okoli 23 milij. ton ali 
18,2%. V deželah evropske gospo
darske skupnosti je prav tako ko
ličina izdelanega jekla manjša za 
12 milij. ton ali 8,3%. 

Japonska železarska industrija je 
v letu ^.980 ostala praktično na isti 
ravni, kot v letu 1979, saj so izdelali 
le okoli 200.000 ton manj jekla. 

Zanimiva je mogoče tudi navedba, 
v kolikor so podatki dokončni, da so 
v L R Kitajski izdelali približno 
2,8 milij. ton manj jekla kot prejšnje 
leto. 

Med evropskimi izdelovalci jekla 
so imeli največji napredek v Italiji 
za 2,5 milij. ton in najmočnejši pa
dec v Angliji, saj se je znižala koli
čina od 21,5 milij. ton leta. 1979 na 
11,5 milij. ton leta 1980, torej za 
deset müijonov ton. 

Ce jemljemo dežele v razvoju kot 
skupino izdelovalk jekla, ki je leta 
1979 skupaj izdelala 55,6 milij. ton 
jekla so leta 1980 povečali to koli
čino na 57,6 milij. ton ali za 3,6%. 
Najmočnejše povečanje so imeli v 
Braziliji in sicer za 1,5 milij. ton, 
njim pa sledi .republika Koreja, ki je 
v enem letu povečala količino jekla 
tudi za milijon ton. 

Z J E Z I K O V N E G A RAZSODIŠČA 
ZAHVALJUJOČ 
P R I S O T N O S T I 

ZASKRBLJUJOČEGA 
Od več strani dobivamo pritožbe, da se nekateri še zmeraj 

ne morejo odvaditi zvezam, ki jih je L. K. iz Ljubljane nalašč 
takole osmešil: »Zahvaljujoč našim sejam, našim časopisom, 
radijskim in televizijskim oddajam je vedno bolj prisotna 
zaskrbljujoča prisotnost zaskrbljujočega in prisotnega.« 

V slovenščini je res popolnoma odveč izraz zahvaljujoč, saj je. 
brez misli na domače ustrezne izraze prepisan iz srbohrvaščine (za-' 
hvaljujodi) ali pa narobe preveden iz francoščine (grace a). 

»Zahvaljujoč hitri pomoči je ostal pri življenju« se slovensko 
glasi zaradi hitre pomoči ali ker je prišla hitra pomoč, je ostal 
živ. 

Namesto »zahvaljujoč gasilcem hiša ni pogorela« rečemo rajši 
po zaslugi gasilcev. Namesto »zahvaljujoč materi je prebral knji
go« rečemo z' materino pomočjo. Namesto »zahvaljujoč slabi 
družbi se je znašel v zaporu« po krivdi slabe družbe ali zaradi 
slabe družbe. 

Izraz zaskrbljujoč sicer ni napačen, a je neroden in dostikrat 
mehanično prevzet iz srbohrvaščine (zabrinjavajuči). Namesto »za
skrbljujoče veliko število morskih nesreč« bi lahko rekli vznemirlji
vo, zaskrbljivo, »zaskrbljujoč položaj« je lahko resen, nevaren, 
»zaskrbljujoča letina« je lahko prepičla, premajhna, slaba. Vča
sih se temu modnemu deležniku lahko izognemo tudi s preoblikova
njem stavka. 

O izrazih prisoten (prisotnost) in odsoten (odsotnost) bomo 
spregovorili posebej, saj dostikrat brez potrebe zapletajo misel, še 
posebej na političnem področju, kakor smo nekoč v pozni jeseni sli
šali na televiziji: »Zadnje čase je že čutiti prisotnost akutne nepri
sotnosti delegatov.« 

Razsodišče-vabi posameznike, društva, organizacije in 
vse druge, ki jim ni vseeno, kako Slovenci govorimo in piše
mo, naj predloge in pobude za boljše jezikovno izražanje poši
ljajo na naslov: 

Sekcija za s lovenščino v javnosti, Jezikovno razsodišče, 
R K SZDL Slovenije, 61000 Ljubljana, Koraenskega 7. 

Dober slovenski jezik naj bo naša skupna skrb! 

6. aprila, J A N E Z POLJŠAK, vodja splošnega sektorja, Hrušica 12, Jese
nice, 

7. aprila, BOŽO B A R T E L J , član PO, Jesenice; Titova 3 a, štev. telefona 
81-453. / 

8. aprila, J A N E Z TUŠAR, vodja kadrovskega sektorja, Blejska Dobrava 
16 b, štev. telefona 83-082, 

9. aprila, VITO G R I C A R , vodja TOZD Valjarna debele pločevine, Jese
nice, Titova 2, štev. telefona 81-279, 

10. aprila, F R A N C B R E L I H , vodja TOZD Vzdrževanje, Jesenice, Kurir
ska 3, štev. telefona 81-612, • 

11. aprila, SAŠO M A N D E L J C , vodja TOZD Valjama bluming-štekel, 
Jesenice, Tomšičeva 88, štev. telefona 82-054, 

12. aprila, S T A N K O ČOP, vodja invest. razvoja, Žirovnica 90 a, štev. 
telefona 89-438. 

V času dežurstva je dežurni v sobi vodje splošnega sektorja štev..telefona 
' 601, soba številka 19. 

Dežurstvo je na delovni dan od 15. do 7. ure zjutraj, dežurni je od 15. do 
19. ure dosegljiv doma, od 19. do 7. ure zjutraj pa v Železarni Jesenice. 

V prostih sobotah, nedeljah, praznikih je od 7. do 19. ure dosegljiv doma 
in od 19. do 7. ure zjutraj v Železarni Jesenice. 

DEŽURNI Z A VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 

Mednarodni inštitut za železo in jeklo (IISI) je objavil že prve po
datke o kol ič inah izdelanega jekla v svetu v letu 1980. Predvidevanja, 
da bo kol ičina izdelanega jekla ostala vsaj na isti ravni kot v letu 
1979, ali da bo celo nekoliko večja, se niso uresničila. Leta 1980 so 
jeklarji vsega sveta izdelali 717,7 milij. ton, kar je okoli 30 milij. ton 
ali 4 % manj kot leto poprej. 

Od približno 4,6 milij. ton poveča
ne količine jekla v deželah S E V , od
pade na SSSR okoli 3 milij. ton, na 
Poljsko 0,8 milij. ton in Romunijo 
0,6 milij. ton, razlika pa na Vzhodno 
Nemčijo in Madžarsko. 

V času, ko v deželah v razvoju 
gradijo nove železarne, predvsem pa 
kjer hočejo izkoriščati lastne suro
vinske in energetske vire, se v indu
strijsko razvitih deželah bore z go
spodarnostjo izdelave jekla. Z 
zmanjšanim povpraševanjem na 
svetovnem trgu jeklarskih izdelkov 
se vprašanje gospodarnosti še stop
njuje. V deželah, kjer niso pohiteli s 
posodabljanjem proizvodnih naprav 
in tehnologije, se jim sedaj to močno 
otepa. Prav nič posebnega ni, da 
ustavljajo zastarele proizvodne 
obrate in nekaj milijonske integral
ne'železarne, ki ne morejo več slediti 
sodobnim zahtevam gospodarne iz
delave jekla. 

Ocene za leto 1981 niso' posebno 
spodbudne, medtem ko pričakujejo, 
da je izdelava jekla v Z D A že prešla 
najhujšo krizo in se naj bi stanje 
izboljšalo, za dežele zahodnoevrop
skega trga ne obetajo nič dobrega. 
Pravijo, če že ne bo nadaljnjega 
padca količine izdelanega jekla v le
tu 1981, gotovo še ne moremo priča
kovati izboljšanja stanja iz konca 
preteklega lete. M i l a n Marolt ' 

D A T U M : D N E V N I : NOČNI: 

P O N E D E L J E K -
T O R E K - 7.4. 
S R E D A - 8.4. 
ČETRTEK - 9. 4. 
P E T E K - 10.4. 
SOBOTA - 11.4. 
N E D E L J A - 12. 4 

6. 4. P E T E R SEKLOČA 
V A N D A E N I K O 
IGOR MEŽEK 
BOŽIDAR P R I S T A V E C 
F R A N C NEČIMER 
J A N E Z A R H 
I V A N S L A M N I K 

M I R K O Z U P A N 
BOGOMIR S V E T I N A 
I V A N M O L A N 
DUŠAN ŠMID 
I V A N MEŽIK 
IVO L E B A N 
J A N E Z KOVAČ 

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

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni -
nočni pa 

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

358 
410 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

od 6.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

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

SLUŽBA O B R A T N E A M B U L A N T E 
V dneh od 6. aprila do 11. aprila bodo delale naslednje obratne ambulan

te: 
dopoldne: I. obratna ambulanta dr. Branimir Čeh in IV. obratna ambu

lanta dr. Nada Jensterle 
Dispanzer za borce: IV. obratna ambulanta dr. Nada Jensterle. 
popoldne: II. obratna ambulante dr, Janez Resman in III. obratna 

ambulanta dr. Zelimir Cesarec. 
Sobota, 11. aprila samo dopoldne: 
11^ obratna ambulanta dr. Janez Resman in III. obratna ambulanta 

dr. Zelimir Cesarec 
Z O B N E A M B U L A N T E : .„ • 
Dopoldne: II. zobna ambulanta dr. Alojz Smolej , 
Za Železarno torek 7. aprila od 13. do 19. ure 
Za borce, v četrtek 9. aprila od 13. do 19. ure 
Popoldne: I. zobna ambulanta v. dent. Viktor Stražišar 
Za Železarno, torek 7. aprila od 7. do 13. ure in četrtek 9. aprila od' 7. do 

13. ure. 
Sobota 11. aprila samo dopoldne: I. zobna ambulanta v. dent. Viktor 

Stražišar 

Po sklepu odbora za delovna razmerja delovne skupnosti sektorja za eko
nomiko, tehnično kontrolo in raziskave ter novogradnje z dne 24: marca 1981 

O B J A V L J A M O 

prosta dela oz. naloge v sektorju T K R : . 
finomehanik šifra 5835 D-4 9. ktg 1 oseba 

Pogoji: 
Za opravljanje navedenih del oz. nalog se zahteva: 

— a) tehniška srednja šola strojne smeri — eno leto delovnih izkušenj 
b) poklicna industrijska šola — strojni ključavničar — štiri leta delovnih 

izkušenj. 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roka 

15 dni po objavi na kadrovski sektor železarne Jesenice, z oznako »za delovne 
"skupnost ENT«. 

Posebne prijavnice dobite pri kadrovikih ali v sprejemni pisarni kadrov 
skega sektorja. . 

R A Z P R A V A O I N V E N T I V N I D E J A V N O S T I 
ZIT občine Jesenice, DIATI in sindikat Železarne Jesenice orga

nizirajo 7. aprila, ob 18. uri v zgornjih prostorih'restavracije Kazine 
debatni večer na temo: 

STANJE IN RAZVOJ INVENTIVNE DEAJVNOSTI V ŽELEZARN] 

Na osnovi sklepa odbora za delovna razmerja TOZD Strojne delavnice 
z dne 19. 3.1981 dajemo 

O B J A V O 
za proste delovne naloge ' * 
7428 žerjavovodja D-3 6. ktg. 

Pogoji za opravljanje delovnih nalog: 
— izpit za žerjavo.vodjo 
— preizkus znanja iz varstva pri delu 
Delo se opravlja na dve izmeni in je primerno tudi za ženske. 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v K 

dneh po objavi na kadrovski sektor železarne Jesenice z oznako »za TOZE 
Strojne delavnice«. 

Posebne prijavnice dobite pri kadrovniku ali v sprejemni pisarni kadrov 
skega sektorja. 

O B V E S T I L O D E L A V C E M T O Z D 
IN D E L O V N I H S K U P N O S T I 

f r i izpolnjevanju pomožnega obrazca za popis prebi
valstva P- l /B je prišlo do napačnega izpisa podskupine de
javnosti v polju 4 (17). Zato obveščamo vse delavce TOZD in 
delovnih skupnosti,1 da bodo popisovalci na podlagi dodatnih 
pojasnil sami spreminjali šifro dejavnosti na pomožnem 
obrazcu. Kadrovski sektor 

ŽELEZAR 



1 0 . S E J A D E L A V S K E G A S V E T A ŽELEZARNE 
Na deseti seji delavskega sveta Železarne, ki jo je predsednik skli

cal 18. marca, so poleg osrednje točke dnevnega reda SPREJEM 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA DELOVNE ORGANIZACIJE ŽELEZARNE 
JESENICE, obravnavali še: pregled izvrševanja sklepov prejšnje seje, 
sprejem rebalansa finančnega plana delovne organizacije za leto 1981, 
odločali o kriterijih za investicije in obravnavali plan investicijske 
dejavnosti v Železarni za leto 1981, vzeli na znanje razpis volitev sa
moupravnih organov delovne organizacije, potrdili sprejem poslov
nika o delu skupne disciplinske komisije Železarne, potrdili več ime
novanj, ki jih je predlagala konferenca izvršnega odbora sindikata 
Železarne, ob koncu seje pa vzeli na znanje še poročila odborov pri 
delavskem svetu Železarne. 

Poročilo o izvrševanju sklepov 
prejšnje seje delavskega sveta je 
podal predsednik poslovodnega od
bora Železarne Štefan Nemec. Dele
gati .so iz poročila ugotovili, da so 
sklepi prejšnje seje v glavnem izvrše
ni, nekateri, ki so dolgoročnega zna
čaja, pa se še izvajajo. Predsednik 
poslovodnega odbora je navzoče 
seznanil tudi s poročilom o poteku 
priprav za izgradnjo jeklarne 2. 

Največ časa so na seji posvetili 
sprejemu ZAKLJUČNEGA RAČU
NA ŽELEZARNE J E S E N I C E ZA 
L E T O 1981. Osnovne podatke o 
njem je podala Jelka Vidali. 

O poslovnih rezultatih pa sta 
, spregovorila tudi predsednik poslo

vodnega odbora Štefan Nemec in 
član poslovodnega odbora Božidar 
Bartelj. Na podlagi posredovanih 
poročil so delegati potrdili več skle
pov, o katerih je predhodno razprav
ljal tudi odbor za gospodarstvo pri 
delavskem svetu Železarne. Med 
pomembnimi ugotovitvami in sklepi 
so tudi naslednji: 

— da je nedoseganje planiranih 
rezultatov v preteklem letu nega
tivno vplivalo na pričetek del 
jeklarne 2; 

— da /.vračanje vse odgovornosti 
na druge ni najboljši način razprave 
o poslovnih rezultatih. Zato je treba 
z akcijskimi in stabilizacijskimi pro
grami ter osebnimi zadolžitvami pri
merno ukrepati: 

— ugotovili so tudi. da se nekateri 
vodje temeljnih organizacij ne 
zavzemajo dovolj za ekonomsko po
slovanje v svojih temeljnih organi
zacijah. 

Delegati so bili seznanjeni z 
usmeritvami poslovodnega odbora 
za delo v preostalih treh kvartalih 
letošnjega leta in jih v celoti podprli. 
Poslovodnemu odboru pa so naroči
l i , da v pogledu izvajanja teh usme
ritev odločno ukrepa. 

Na seji so vzeli na znanje ugo
tovitveni sklep, da so R E B A L A N S 
FINANČNEGA P L A N A D E L O V 
N E O R G A N I Z A C I J E ŽELEZAR
N E J E S E N I C E ZA L E T O 1981 v 
predlaganem besedilu obravnavali 

vsi delavski sveti temeljnih organi
zacij in ga potrdilu 

O kriterijih za odločanje o na
ložbah in planu investicijske dejav
nosti v Železarni za leto 1981 je spre
govoril vodja sektorja novogradenj 
Emil Ažman. Delegati so v zvezi s 
tem potrdili stališča in sklepe odbo
ra za gospodarstvo pri delavskem 
svetu Železarne. Pooblastili pa so 
odbor za gospodarstvo, da sme do
končno sklepati o vključevanju do
datnih investicij v plan 1981, vendar 
samo na predlog poslovodnega odbo
ra. Poslovodnemu odboru pa so na
ročili, da imenuje ustrezno komisijo 
za koordinacijo in verifikacijo inve
sticij v železarni Jesenice. 

V nadaljevanju seje so delegati 
delavskega sveta z enominutnim 
molkom počastili spomin na umrle
ga sodelavca Saša Praprotnika, ki se 
je smrtno ponesrečil pri opravlja
nju delovne dolžnosti 7. decembra 
1980 v hali TOZD Jeklovlek. od
delku adjustaža. 

Ustrezno poročilo v zvezi s tem je 
podal vodja oddelka za varstvo pri 
delu in varstvo okolja Zoran Krejič. 

Skladno s 85. členom samouprav
nega sporazuma o združitvi temelj
nih organizacij združenega dela v 
delovno organizacijo Železarna -Je
senice so na seji razpisali v o l i t v e 
v naslednje samoupravne organe 
Železarne: 

— delavski svet Železarne 
— odbor samoupravne delavske 

kontrole Železarne 
— skupno disciplinsko komisijo in 
— finančni odbor posebne fi

nančne služjie. 
Volitve bodo 22. aprila 1981 v te

meljnih organizacijah in delovnih 
skupnostih hkrati z volitvami sa
moupravnih organov temeljnih or
ganizacij in delovnih skupnosti. 

Na predlog izvršnega odbora kon
ference osnovnih organizacij sindi
kata Železarne so delegati potrdili 
volilno komisijo Železarne, ki jo se
stavljajo: 

Stane Repovž — predsednik -
Emil Kristan — namestnik 
Zdenka Vrtačnik — tajnik. 

Alenka Lah — namestnik 
Branko Banko — član 
IgorLogar— namestnik. 
Na seji so potrdili ugotovitveni 

sklep, da sp vsi delavski sveti temelj
nih organizacij in delovnih skup
nosti sprejeli pravilnik o organizaciji 
in načinu vodenja knjigovodstva v 
Železarni, sprejeli pa so tudi po
slovnik o delu skupne disciplinske 
komisije Železarne. 

Na predlog izvršnega odbora kon
ference osnovnih organizacij sin
dikata Železarne so potrdili še na
slednja imenovanja: 

— Za delegata Železarne v zava
rovalni skupnosti so imenovali Jo
žeta Ravnika iz TOZD Strojne de
lavnice in Slavana Berliska iz de
lovne skupnosti za ekonomiko. T K R 
in novogradnje. 

— V posebno raziskovalno skup
nost za metalurgijo in energetiko so 
imenovali Cveta Poharja iz delovne 
skupnosti za ekonomiko. T K R in 
novogradnje. 

— V komisijo za podelitev 
P A N T Z O V E N A G R A D E IN NA
G R A D E NOVATOR L E T A so bili 
imenovani Aleksander Mandeljc iz 
temeljne organizacije Valjarna blu-
ining Stekel. Henrik Zupan iz TOZD 
Jeklarna. Stane Repovž iz del. 
skupnosti za kadrovske in splošne 
zadeve ter informiranje. Zoran Kre
jič iz iste delovne skupnosti ter 
Peter Žbontar iz del. skupnosti za 
ekonomiko. T K R in novogradnje. 

Vzeli pa so na znanje tudi obve
stilo, da sta Božidar Bartelj in Va
lentin Erjavšek imenovana za dele
gata v poslovodni odbor pri skup
nem projektu v osvajanju in pro
izvodnji ter pridobivanju skupnega 
prihodka delovne organizacije D juro 
Djakovič iz Slavonskega Broda. 

Na predlog koordinacijskega sveta 
ZSMS Železarne so imenovali za 
delegata Železarne na III. kongresu 
samoupravljalcev v Beogradu Anto
na Mikliča, podpresednika delav
skega sveta Železarne in Tihomirja 
Kostiča. sekretarja K S ZSMS Že-

.lezarne. 
Delegati so bili seznanjeni tudi z 

obvestilom kadrovskega sektorja o 
vlogi izvršnega odbora predsedstva 
R K S Z D L Slovenije o sporazumnem 
prenehanju delovnega razmerja vod
ji centra za proučevanje samouprav
ljanja in informiranje. 

Pri poročilih odborov pri delav
skem svetu Železarne so najprej 
sprejeli program za nadaljnji razvoj 
družbenoekonomskih in samouprav
nih odnosov v Železarni. Na predlog 
odbora za gospodarstvo pa je delav
ski svet skladno s pravilnikom za po
delitev Pantzove nagrade čl. 5 raz
pisal natečaj za podelitev Pantzove 
nagrade za leto 1981. 

Na predlog odbora za stanovanj
ska vprašanja so obravnavali še lest
vico finančne udeležbe za pridobitev 
stanovanja in povprečno ceno za 
kvadratni meter stanovanjske po
vršine. 

Ob koncu seje so vzeli na znanje 
obvestilo, da so proizvodne temeljne 

organizacije Železarne sklenile s 
temeljno organizacijo M O N T E R 
D R A V O G R A D samoupravni spo
razum o delitvi dela dohodka na 
osnovi zagotovitve vložnega mate
riala za proizvodnjo. 

D . M . 

TOZD Hladna valjarna Bela 

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

Predsednik odbora samoupravne delavske kontrole Žarko Petro
vič je 10. marca sklical 8. sejo, na kateri so poleg pregleda izvrševanja 
sklepov zadnje seje obravnavali porabo sredstev za reprezentanco, 
elaborat inventure in poslovno poročilo za leto 1980. 

trole je podrobneje obravnaval stro
ške po stroškovnih vrstah, ki jih je 
razložila Ana" Kučina, računovod-
kinja TOZD. Za stroške, na katere 
ima TOZD vpliv odbor ugotavlja, da 

Iz poročila o izvrševanju sklepov, 
ki ga je podal pomočnik vodja 
TOZD Janez Jamar je bilo ugotov
ljeno, da je sklep o popravilu gar
derobnih omaric že v končni fazi. 
Sklepi o delu v kantini, informiranju 
odobra samoupravne delavske kon
trole z disciplinskimi prekrški, za
htevki in odločbami in sklep, da se 
vse disciplinske prijave obravnavajo 
skupaj z odškodninskim zahtevkom 
so bili posredovani odboru samo
upravne delavske kontrole Železar
ne in čakajo na rešitev v okviru 
celotne delovne organizacije. 

Sklep o izdelavi primerjalne ta
bele vseh odsotnosti z dela, v pri
merjavi z izvršenimi nadurami in 
urami za manjkajoče ni bil izvršen, 
zato odbor samoupravne delavske 
kontrole zadolžuje vodstvo TOZD. 
da ta sklep realizira v naslednjem 
periodičnem obračunu. 

Vsi ostali sklepi so bili izvršeni. 
Odbor je na zahtevo odbora samo

upravne delavske kontrole Železar
ne obravnaval porabo sredstev za 
reprezentanco, ker je bilo pri obrav
navi devetmesečnega poslovnega 
poročila ugotovljeno, da so ta sred
stva prekoračena, glede na planih 
rano porabo. Odbor samoupravne 
delavske kontrole je ugotovil, da so 
bila sredstva v devetih mesecih 
prekoračena, vendar je bila poraba v 
naslednjih mesecih toliko manjša, 
da celotni stroški ne prekoračujejo 

• načrtovanih. u 
V nadaljevanju so obravnavali 

elabort inventure, člani odbora, ki so 
sodelovali pri posameznih inven
turnih popisih niso imeli pripomb na 
inventurni popis. Odbor je elaborat 
inventure potrdil v celoti. 

Odbor je podrobno obravnaval 
poslovno poročilo za leto 1980 in 
ugotovil: Fluktuacija je še vedno 

"najvišja v delovni organizaciji, tudi 
disciplinske odpovedi so bile višje 
kot v letu 1979. Odsotnost zdela in 
sicer neplačana odsotnost, orožne 
vaje, pozivi oblasti se je v primerjavi 
z letom 1979 zvišala, vsa ostala 
odsotnost z dela pa je nižja. Tudi 
varstvena situacija se je izboljšala. 

Odbor samoupravne delavske kon-

niso visoki, vendar bi se pri porabi 
pomožnih materialov še dalo privar
čevati. 

Vsi vzdrževalni stroški, usluge 
izven DO. ostale storitve predhod
nih TOZD in pogodbene obveznosti, 
na katere pa TOZD ne more vpliva
ti, pa so visoki. Odbor samoupravne 
delavske kontrole poudarja, da se 
tudi SOZD SZ mora obnašati stabi
lizacijsko. 

Skupaj s poslovnim poročilom so 
obravnavali tudi vprašanja v zvezi z 
izdelavo razvida -del in nalog ter 
ugotovili, da je bil razvid del in 
nalog v celoti posredovan oddelku 
na nagrajevanje že v začetku leta 
1980, kjer sedaj čaka na rangiranje. 
Odbor je mnenja, da sam razvid del 
in nalog ne bo rešil vseh problemov, 
temveč mora skladno z njim biti 
spremenjen tudi samoupravni spo
razum o merilih in delitvi osebnih 
dohodkov in sklada skupne porabe. 

Ob sklepu je odbor samoupravne 
delavske kontrole na pobudo delav
cev obravnaval stanje glede kioskov. 
Ugotovil je, da so kioski last TOZD 
in da je bila njihova vrednost ob 
popisu 437.750,00 dinarjev in smatra, 
da sedanja vrednost ni več ista. 
Odbor zahteva naj odbor za gospo
darstvo o tem primerno sklepa v 
skladu s samoupravnim sporazu
mom o združevanju dela delavcev v 
TOZD H V B (poglavje III, uprav
ljanje in razpolaganje z družbenimi -
sredstvi). Obenem pa zadolžuje vod
stvo TOZD, da pojasni odobritev 
naložbe v gradnjo delavnice vzdrže
valcev v TOZD Hladna valjarna 
Bela. 

V nadaljevanju je član odbora 
Jože Kliček sprožil vprašanja delo
vanja dopolnitve hidravličnega si
stema C T M ogrodja, katerega teh
nična izboljšava je bila na odboru za 
gospodarstvo" ocenjena pozitivno in 
zahteva odgovor od odgovornih za 
to inovacijo. 

N K 

P R E G L E D S E S T A N K O V S D S 
Minuli teden smo iz osmih TOZD ter iz dveh delovnih 

skupnosti prejeli zapisnike 35-tih samoupravnih delovnih sku
pin. Skupine so se največ sestajale kot kandidacijske konfe
rence pred volitvami v samoupravne organe, ponekod pa so že 
tudi obravnavale predlog sklada skupne porabe ali nekatere 
tiruge zadeve. - * 

; SDS vodstvo TOZD in aglomeracija 2 (TOZD PLAVŽ) 
sta potrdili predlagane kandidate za samoupravne organe. SDS 
aglomeracija 2 pa je izrekla pod razno več pripomb na delavce 
tujih firm, češ, da zato, ker imajo v garderobi aglomeracije svoje 
garderobne omarice tudi ti, ni več prostih omaric za delavce 
aglomeracije, razen tega pa tudi krivda za (poškodovane sani
tarije pade na delavce aglomeracije, čeprav j ih oni ne poško
dujejo. Sanitarije je treba obnoviti, meni skupina, še pred tem 
pa naj bi se rešil tudi problem prisotnosti delavcev tujih firm-v 
njihovih garderobnih prostorih. 

Iz TOZD B L U M I N G S T E K E L smo prejeli zapisnike SDS 
bluming 1, 2 in 4. Tudi tu so skupine potrdile kandidate za 
samoupravne organe, razpravljale pa šo tudi o programu 
ukrepov za odstranitev vzrokov izgube v letu 1980, o pravilniku 
o delovnih razmerjih ter o skladu skupne porabe. SDS bluming 
2 pripominja k predlogu oblikovanja in delitve sklada skupne 
porabe, da se z odkupom doma na Mežaklji sicer strinja, hkrati 
pa se boji, da se ne bi ponovila stara praksa, oziroma da dom ne 
bi bil čez leto ali dve dan v roke drugim upravljalcem. Posamez
nikom pa se je zdela sprememba »dodatka na Leta« iz 30 na 40 ' 
dinarjev še vedno prenizka. Tudi SDS bluming 4 meni, da bi bil 
»dodatek na leta« lahko večji (50 din), v zvezi z domom na 
Mežaklji pa prav tako izraža bojazen, da se ne bi ponovila 
»stara praksa«. V zvezi z ukrepi za odpravo vzrokov izgube v 
lanskem letu SDS opozarja, da je treba bolj skrbeti za postroje-
nje, kajti tako trdi — »če pogledamo, kaj vse se je delalo v tem 
tednu in koliko je bilo izmeta na račun postrojenja, potem so ti 
ukrepi napisani zaman«. Pod razno pa skupina želi dobiti po
jasnilo, kdaj se v zobni ambulanti pride na vrsto, kajti trije 
delavci z njihove dnine so vpisani že dve do tri leta, pa še vedno 
niso bili poklicani. Zakaj? 

Iz TOZD H L A D N A V A L J A R N A B E L A smo prejeli zapis
nike SDS vodstvo 1, lužilnica 3, žarilnica 2 in 4 ter adju
staža 2 in strojna adjustaža 2. SDS vodstvo 1 je razpravljala 
o programu in delu sindikalne organizacije ter o poslovanju v 
lanskem letu, medtem ko šo se druge SDS v prvi vrsti sestale 
zato, da so potrdile kandidate za volitve v samoupravne organe. 
SDS vodstvo TOZD 1 se je na sestanku seznanila, kot smo že 
omenili, z delom osnovne organizacije sindikata, pri čemer so 
bila zlasti izpostavljena vprašanja aktivnosti delegacij, vloge 
izvršilnega odbora, informiranja, invacijske dejavnosti ter iz
delave kataloga delovnih nalog in opravil. V zvezi s programom 

4 ŽELEZAR 

dela sindikalne organizacije je bilo med drugim rečeno, da je 
treba delo na nekaterih področjih bolje organizirati, da je treba 
dosledno izvajati preventivno. varstvo delavcev, izboljšati 
pogoje dela (pregradna stena), realizirati akcijo N N N P 81 in 
drugo. V zvezi s poslovanjem v lanskem letu pa SDS zanima, 
zakaj je osebni dohodek v železarni višji kot v TOZD in »kako 
je s poslovanjem s Švedsko«. SDS opozarja, da je treba pogodbe 
v bodoče že na začetku precizirati ter jih ekonomsko ovredno
titi. Splošna organizacija skupnih služb je po mnenju SDS, kar 
se tiče dohoda vložka, neorganizirana. Delegata v odboru za 
gospodarstvo pri delavskem svetu železarne pa je zadolžila, da 
se na tem odboru zavzame, da bi se poslovne pogodbe sklepale z 
večjo prisotnostjo TOZD. Posada linije za pripravo vložka je na 
sestanku SDS lužilnica 3 predlagala, da^naj bi delavcem dodelili 
še eno delovno obleko. To potrebujejo zlasti v primeru, če se 
zaradi pogostega pripravljanja kolobarjev nerjavnih kvalitet 
obleke hitreje iztrošijo. Pritožuje se tudi nad stanjem kopalnice 
(Od šestih tu.šev dela samo eden). Kopalnice naj bi zato najprej 
popravili, potem pa zaklenili in jih za uporaho dodelili po 
posameznih linijah. Delavci »na C B L se pritožujejo, da imajo 
prenizke kategorije glede na težo in pogoje dela. Na skupnem 
sestanku SDS adjustaža 2 in strojna adjustaža 2 pa so se 
delavci pritoževali nad pomanjkanjem tople vode v kopalnici 
(ob koncu dnine), nad neurejeno kanalizacijo v sanitarijah in v 
adjustaži ter nad pomanjkljivim preventivnim vzdrževanjem 
SISL linije in nad nekvalitetno izvršenimi remonti. Vprašujeta 
pa tudi, kdaj bo nabavljeno zadostno število separatorjev. da bi 
lahko nemoteno obratovali na vseh treh linijah. 

SDS vodstvo TOZD, profilarna 1 in 3 ter predelava 
profilarne (TOZD P R O F I L A R N A ) so na kandidacijskih kon
ferencah potrdile kandidate za samoupravne organe, seznanile 
pa so se tudi z novimi višinami pomoči za otroke. 

Kandidacijski konferenci sta imeli tudi SDS brusilnica 1 
in 3 v TOZD J E K L O V L E K . SDS brusilnica l je pod razno 
obravnavala interno problematiko. Delavci so opozorili, da so 
brusilni koluti bolj slabe kvalitete, poleg tega pa jih tudi pri
manjkuje. Vozači so menili, da bi morali regresirati tudi prevoz 
na ožjem območju Jesenic. 

SDS vodstvo TOZD Z E B L J A R N A je na sestanku potrdi
la kandidate za samoupravne organe ter predlog delitve sklada 
skupne porabe. Pod razno pa je vodja TOZD opozoril delavce, 
da naj ne odhajajo iz obrata prezgodaj, da se je treba do 
15. aprila dogovoriti o zamenjavah v času dopustniške odsot
nosti ter na vprašanje družbene samozaščite ob pojavih kraje 
žičnikov.^ 

Iz TOZD R E M O N T N E D E L A V N I C E smo prejeli zapisni
ke SDS instalacija 1, montaža 2 (skupaj s hidravliko in 
pnevmatiko ter delavci montaže 1 in še nekaterih drugih sku
pin), žerjavni 1 ter RTA 3. Tudi tu so se SDS v prvi vrsti 

-sestale predvsem kot kandidacijske konference. SDS montaža 2 
in HIP sta na sestanku, ki so mu prisostvovali tudi delavci 
nekaterih drugih skupin, razpravljali o programu dela za april. 
Pri remontu Lectromelta in žične valjarne bo potrebno delati 
po 12 ur, kar pa povzroča problem pri otroških dodatkih in šti
pendijah. Temu vprašanju bi morali merodajni nameniti 
ustrezno pozornost, da ne bi bil delavec, ki je pripravljen v de
lovni organizaciji storiti več, zato kaznovan. Mnenja so tudi, da 

je njihovo delo tako raznoliko, da bi kazalo za izredno otežko-
čena dela ohraniti dodatek za otežkočeno delo ter da bi kazalo 
sedaj neenak položaj delavcev — vozačev izenačiti. Vprašanja, 
ki so bila postavljena v zvezi s predlogom delitve sklada skupne 
porabe, so se v glavnem nanašala na kvaliteto in ceno prehrane. 
SDS R T A 3 je imela na dnevnem redu razen kandidacijske liste 
še vprašanje gospodarjenja v mesecu februarju, vprašanje zbi
ranja odpadnih materialov5'ter vprašanje inovacij. 

SDS avtomobilski prevozi (TOZD T R A N S P O R T ) je na 
sestanku obravnavala kandidacijsko listo možnih kandidatov 
za samoupravne organe TOZD Transport in železarne. 

Kandidacijske konference so imele tudi SDS nabava 1. 2 
in 3 ter prodaja v D E L O V N I S K U P N O S T I ZA K O M E R 
C I A L N E IN FINANČNE Z A D E V E . SDS nabava 3 (Skladišče 
Bela) je pod razno posebej razpravljala o požarni varnosti in se 
zavzela za to, da bi moral dežurni obiti, zlasti popoldan in po
noči, vse skladiščne prostore. Ugotavljala je tudi, da so police, 
zlasti tiste na katerih so težji rezervni deli, preobremenjene, 
kljub temu, da je na to SDS že večkrat opozarjala, prav tako pa 
tudi oddelek za varstvo pri delu. Žal odgovora na to vprašanje 
še niso dobili. 

V D E L O V N I S K U P N O S T I ZA K A D R O V S K E • IN 
SPLOŠNE Z A D E V E T E R I N F O R M I R A N J E pa so imele kan
didacijske konference SDS sekretariat, CPSI ter oddelek za 
zdravstveno in socialno varstvo. SDS sekretariat se je pod 
razno seznanila z gospodarskim položajem železarne ter z vpra
šanjem fluktuacije delavcev. Mnenja je, da moramo svoje na
loge opravljati z vso resnostjo in da bo treba predvsem na sa
moupravnem področju vložiti še veliko strokovnega dela. SDS 
CPSI je na sestanku potrdila tudi predlog delitve sklada skupne 
porabe in srednjeročni plan delovne skupnosti za kadrovske in 
splošne zadeve. SDS oddelka za zdravstvo in socialno varstvo je 
na sestanku med drugim tudi predlagala dodatne člane v po
samezne komisije pri izvršilnem odboru osnovne sindikalne 
organizacije in potrdila srednjeročni plan delovne skupnosti. 
Seznanila se je tudi z novo metodo pri nudenju prve pomoči pri 
podhladitvi. Rečeno je bilo tudi, da imajo na odseku za zdrav
stveno preventivo težave, ker imajo zaposleni samo dve medi
cinski sestri, ki ob povprečnem številu 30 do 35 pregledov ne 
moreta pravočasno ovrednotiti rezultatov testiranja in jih vsa
kodnevno oddati v dispanzer za medicino dela. Večkrat pa se 
zgodi tudi, da je na delu ena sama (bolovanje, dopust), ki ne 
more pregledati vseh delavcev. Ta problem bi torej morali ure
diti tako, da iz TOZD in dispanzerja za medicino dela ne bi več 
prihajale pritožbe. Zato predlagajo, da bi na oddelek za zdrav
stveno preventivo sprejeli še eno medicinsko sestro. Na več 
vprašanj opozarjajo tudi delavci, ki delajo na rešilnih postajah. 
Te zanima, kako se bo delalo v času dopustov ter kako da drugi 
lahko-opravljajo nadurno delo in ga imajo tudi plačanega, oni 
pa ne. Predlagali so tudi, da bi sodelavca, ki je sedaj zaposlen za 
določen čas sprejeli za nedoločen čas, čemur v prid govori to, da 
prihaja čas dopustov, da je zaradi bolovanja vedno kdo odso
ten ter da je na rešilnih postajah skoraj polovica pretežni) 
starejših delavcev, ki imajo maksimalno število dni letnega 
dopusta. 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranje — Božidar Lakota 

SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

D A N M L A D I N S K I H D E L O V N I H B R I G A D 

Pred nami je 1. april — dan mla
dinskih delovnih brigad, dan na ka
terega so se v prvih dneh po osvobo
ditvi začele organizirane mladinske 
delovne akcije. .'• 

Korenine prostovoljnega mladin
skega dela segajo že v prve dui vsta
je. Ze takrat je vzklilo seme, ki je po
gnalo s prvimi operacijami proti 
okupatorjem, v sredini 1942. leta pa 
se je razraslo v spontano in kontinu
irano, široko in masovno gibanje na
predne mladine, katera ni bila v obo
roženem boju. 

Prva velika delovna-vojna akcija 
je bila žetev v Sanički Dolini v avgu
stu 1942. Neprekinjeno so delali dan 
in noč. v neposredni bližini sovražni
kovih bunkerjev, izpostavljeni ne
prestanim napadom. Mladina je po
brala ogromne količine žita. krom
pirja, fižola . . . 

Delovne akcije v času vojne niso 
nehale niti v času najhujših spopa
dov. Ze na prvem kongresu Antifaši-
stične mladine Jugoslavije je prosto
voljno delo v zaledju postalo priori
tetna naloga in cilj nove organizaci
je. 

Delovno angažiranje mladine v 
zaledju je tovariš Tito ocenil kot po
seben in pomemben prispevek k 
zmagi revolucije. 

Svoboda je prinesla nove naloge, 
ki jih je pogojevala porušena in zao
stala domovina. Namesto vse za 
fronto — vse za zmago, je mladina 
zaklicala: »ni oddiha, dokler bo tra
jala obnova.« 

Takoj po vojni so neizkušeni mla
dinci brez primernega orodja uspo
sobili na stotine kilometrov cest, po
pravili na tisoče stanovanj, zgradili 
desetine mostov, zbrali na tisoče ton 
lesa, papirja, odpadnega železa . . . 

Mladi s •tem niso bili zadovoljni, 
želeli so večje, težje naloge, nekaj 
posebnega, objekte, ki naj bi imeli 
trajno vrednost. Zato je bilo 
odločeno da se zgradi mladinska 
proga Brčko —Banoviči. Prva velika 
organizirana mladinska deLovna ak
cija je bila končana pred rokom. 
Začela se je meseca maja, končana 
pa je bila novembra 1946. leta. 

Tako se je začelo. Sledile so nove 
delovne zmage: proga Šamac — Sara
jevo, Novi Beograd avtocesta brat

stva in enotnosti, nove ceste, hidro-
centrale, tovarne in nova mesta. 
Vsi ti rezultati in delovne zmage so 
bile predvsem odraz zavesti in spo
znanja, da konec vojne ne pomeni 
konec revolucije. Zgraditi je bilo po
trebno novo družbo, nove odnose, 
močno materialno osnovo. Mladina 
je hotela, da vsemu temu da svoj 
prispevek. 

Po velikih delovnih zmagah v prvi 
petletki je prišlo do določenega za
stoja v .organizaciji mladinskih de
lovnih akcij. Do zastoja ni prišlo 
slučajno. Javljali so se dvomi v eko
nomsko upravičenost in rentabil
nost delovnih akcij. 

Tovariš Tito niti trenutek ni dvo
mil v upravičenost delovnih akcij. 
Opozarjal je na mnoge kvalitete 
mladinskega dela in navajal argu
mente, na katere so ekonomisti v 
svojih enostranskih analizah pozab
ljali. Titova podpora in odločna 
akcija mladinske organizacije sta 
ovrgla pesimiste in mladinske delov
ne brigade so ponovno začele odha
jati na velika gradbišča.. 

Delovne akcije so se začele vedno 
bolj uveljavljati kot specifične šole 
dela, tovarištva, bratstva in enotno-

_ sti, samoupravljanja, socialističnega 
patriotizma. 

Novo obdobje mladinskih delov
nih akcij se začenja pred desetimi 
leti. Brigadirji še naprej izgrajujejo 
ceste in, proge, urejajo struge rek, 
obale, jezera, urejajo mesta, poma
gajo prizadetim v elementarnih ne
srečah 

V razvoju naše družbe so mladin
ske delovne akcije vedno našle svoje 
mesto. Brigadirji delajo tam, kjer 
stroji ne morejo pomagati. Samo
upravljanje je v celoti preželo briga
dirsko življenje. Delovne akcije po
stajajo del razvojnih programov re
publik, podpisujejo se družbeni do-

— K S Z S M S 
ŽELEZARNE 
R A Z P I S U J E 

Tekmovanje osnovnih or
ganizacij ZSMS TOZD in 
delovnih skupnosti v Žele
zarni za najbolj urejeno vo
lišče na volitvah 22. aprila, 
najboljše tri OO ZSMS do
bijo nagrade in sicer: 

1. nagrada - 1.000 din 
2. nagrada — 800 din 
3. nagrada — 500 din 
Volišča bo na dan volitev 

ocenjevala posebna komisi
ja KS ZSMS Železarne. 

V S O B O T O 
P R V A D E L O V N A 

A K C I J A 
V soboto, 4. aprila, pa bo organizi

rana prva letošnja lokalna mladin
ska delovna akcija v počastitev 
I. aprila — dneva brigadirjev. Bri
gadirji bodo čistili in urejali cesto in 
okolico v Piškovce (na relaciji Breg 
— Zasip). Zbor vseh brigadirjev bo 
ob 7.30 pred gimnazijo na Jesenicah, 
od koder bo tudi organiziran prevoz 
brigadirjev. 

Po akciji, ki bo trajala do 15. ure, 
pa so vsi brigadirji ob 18. uri vabljeni 
v Kazino na Jesenicah na briga
dirsko srečanje, kjer bo organiziran 
kulturno-zabavni program in ples, 
na katerem bo igral ansambel S M B 
iz kasarne Bohinjska Bela. 

Vse »stare« brigadirje, letos evi
dentirane brigadirje, brigadirje — 
veterane in vse ostale mladince va
bimo, da se letošnje prve lokalne 
delovne akcije udeleže v čim večjem 
številu. M J 

Z A P R I D O B I V A N J E 
B R I G A D I R J E V 

V četrtek, 2. aprila, bo sestanek 
centra za mladinske delovne akcije, 
na katerem se bodo člani centra do
menili o udeležbi na informativnih 
dnevih, ki jih bodo organizirali v 
centru srednjih šol, železarskem 
izobraževalnem centru in v šoli za 
zdravstvene delavce. Na informa
tivnih dnevih bodo spregovorili o po
teku mladinskega prostovoljnega 
dela, o delovnih akcijah, o življenju 
v mladinskih delovnih brigadah in 
podobno. M . J . 

govori o organiziranju in financira^ 
nju akcij. Tito. socializem, zaupanje, 
entuzijazem, samoupravljanje, res
nica, znanje, svoboda, delo, tovari
štvo, prijateljstvo, so besede,. ki 
prežemajo mlade brigadirje. Te 
besede so . navzoče v mladinskih 
akcijah, so resničen odsev dela in 
življenja na deloviščih in v naseljih 
brigadirjev. 

Akcija ni samo kramp in lopata. 
Po povratku z delovišča v naselje, se 
začenja »obvezna druga izmena«, 
učenje, pesem, zabava . . . Dopoldne 
mladi gradijo avtoceste, popoldne 
gradijo mostove tovarištva, bratstva 
in enotnosti, ljubezni. 

Z mladinskim prostovoljnim de
lom, razvijanjem socialističnih sa
moupravnih demokratskih odnosov 
na mladinskih delovnih akcijah z 
uresničevanjem programov družbe
nopolitičnega izobraževanja, z nego
vanjem hratstva in enotnosti, razu
mevanja, kolektivnosti, tovarištva 
in prijateljstva, mladi na najboljši 
način sledimo Titovi poti in istočas
no dajemo svoj prispevek k nadalj
njemu razvoju naše socialistične sa-
samoupravne družbe. 

Kmalu bo eno leto odkar so bri-
- gadirji brigad iz naše občine zadnjič 

na zveznm an republiških mladin
skih delovnih akcijah dosegali in 
presegali norme na področju delovne 
in družbenopolitične aktivnosti. 

V preteklem letu so dosegli rezul
tate, ki predstavljajo samo del plod
nega ustvarjanja mlade generacije 
našega železarskega mesta. Čez 120 
fantov in deklet, organiziranih v 
treh brigadah, združeni in pobrateni 
z brigadami iz drugih krajev je nada
ljevalo tradicijo mladinskega prosto
voljnega dela. 

Tudi letos se bomo srečali nekje 
pri gradnji ceste ali drugega objekta. 
Stisk rok starih tovarišev bo obudilo 
spomine za leto in več nazaj, na 
žulje in nepozabno brigadirsko 
življenje. 

K . T. 

Mladi brigadirji iz osnovne šole Gorenjskega odreda Žirovnica 

B R I G A D I R S K O D E L O V O S N O V N I ŠOLI 
ŽIROVNICA 

V mladinskih delovnih brigadah se 
zbirajo mladi, ki s prostovoljnim 
delom pomagajo, kjer je potrebno 
in gradijo nove ceste, železnice . . . 
Opravljajo tudi najrazličnejša manj
ša dela. V delovnih brigadah se 
mladi brigadirji seznanjajo, zbližu
jejo in krepijo medsebojna prija
teljstva. Tudi v naši šoli v Žirovnici 
smo se odločili, da bomo z brigadir
skim delom pospravili in uredili šol
ski okoliš. Ustanovili smo mladinsko 
delovno brigado Dragoljuba Milo-
vanoviča. Sestavljajo jo štiri čete, 
vanjo pa so vključeni učenci sedmih 
in osmih razredov. 

Ze nekaj dni pred akcijo smo se 
dogovarjali o delu in izvolili vodje 
čet, skupin, evidentičarje in koman
danta naše brigade. Z delom smo za
čeli v sredo, 25. marca, ob 15. uri po-

TEKMOVANJE 
»TITO - REVOLUCIJA 

- MIK 
Pred tedni smo -že pisali 

v Železarju o letošnjem tek- ' 
movanju TITO - REVOLU
CIJA - MIR in navedli 
datume, ki pa se nekoliko 
razlikujejo od dokončnih 
datumov. 

Po dokončnem razporedu 
so do 28. marca potekala 
predtekmovanja po šolah, 
11. aprila bo v železarskem 
izobraževalnem centru s 

• pričetkom ob 9. uri občin
sko tekmovanje, 25. aprila 
bo predvidoma na Jeseni
cah v osnovni šoli Tone 
Čufar regijsko tekmovanje, 
9. maja pa republiško. 

Ekipe za občinsko tekmo
vanje morajo biti prijavlje
ne do 5. aprila. 

poldne. Zbrali smo se pred šolo. Naj
prej so vodje čet komandantu briga
de Igorju Dražiču predali raport. Iz 
našega oddelka smo se brigadirskega 
dela udeležili vsi. Po raportu smo 

•dekleta vseh čet odšle za šolo in po
grabile vse travnate površine. Fantje 
so čistili in pripravljali prostor za 
novo igrišče za tenis. Skupina bri
gadirjev je otrebila zelenico okoli 
spomenikov v aleji naših velikih ro
jakov. Brigadirji iz 7. a so presadili 
okrasni grm in izkopali posušeno in 
polomljeno grmičevje na igrišču. Ob 
sadjarju iz krajevne skupnosti 
Janezu Dolžanu se je zbrala skupina 
12 učencev iz 5. b razreda, ki so 
obrezovali sadno drevje na travniku 
za šolo. Tovariš Dolžan je poučil 
učence, kako je treba sadje obrezo
vati in cepiti. Ob glavni cesti smo 
uredili tudi nov prostor za kontej
ner," saj je njegovo mesto ob aleji 
spomenikov resnično neprimerno. 

Ob petih smo malicali in malica 
nam je zelo teknila, saj smo bili 
lačni in utrujeni. Potem smo se spet 
zagnali na delo. Kar lepo je bilo po
gledati skupine, ki so.se trudile, da bi 
delo čim bolje in čim hitreje opravili. 
Po končani akciji smo preverili pri
sotnost brigadirjev in odšli domov. 

Vsi komandirji, vodje čet in ko
mandant ter mentor mladinske de
lovne brigade Slavko Mežek so se po 
akciji zbrali na sestanku, kjer so kri
tično ocenili delo vseh čet. Izrečenih 
je bilo tudi nekaj negativnih pri
pomb. V četrtek smo izvedeli za re
zultate in oceno dela. Obljubili smo. 
da bomo vse napake skušali na na
slednji akciji odpraviti. Toda kljub 
vsemu je bil pogled na lepo urejene 
površine okrog šole mnogo lepši kot 
prejšnje dni, saj je bilo vse čisto in 
pospravljeno. 

Tanja Rekar, 7. h, novinarski 
krožek COŠ Gorenjskega 
odreda Žirovnica 

P O S T O P E K Z R A N J E N O 
IN Z B O L E L O ŽIVINO 

V primeru številnih poškodb med živino, ki so bodisi posledica 
napada iz zraka ali drugega napada, mora štab za CZ (OCZ) v 
soglasju s pristojnim veterinarskim organom, oziroma predstojni
kom veterinarske postaje poskrbeti, da na prizadeto območje poleg 
veterinarskih strokovnjakov odidejo potrebne veterinarske enote 
CZ, da bi na kraju samem pomagale pri oskrbi poškodovane živine. 
0 tem mora na primeren način obvestiti prebivalstvo in vodstva 
živinorejskih delovnih organizacij, da bi se znali ravnati in da bi 
vedeli, kam naj pripeljejo poškodovano živino na veterinarski pre
gled. 

Načelno-dajejo prvo pomoč poškodovani živini lastniki oziroma 
delavci živinorejske delovne organizacije, ki skrbijo za živino. Prav 
tako opravijo tudi delno dekontaminacijo ranjene živine, posebno 
še, če je kontaminirana s tekočim BS. Za živino, ki j i omenjeni iz 
kakršnihkoli razlogov niso dali pomoči ali je bila ta nezadostna, 
poskrbijo enote CZ. Po opravljeni prvi pomoči, ki vsebuje 
zaustavitev krvavitve, namestitev prvega povoja, ki je lahko tudi iz 
priročnega materiala in delne dekontaminacijo ranjene ali opečene 
živine, je treba živino pripeljati na pregled k veterinarskim stro- , 
kovnjakom na začasno veterinarsko postajo ali pa jo strokovno 
veterinarsko osebje pregleda že na kraju, kjer je bil poškodovana. 
Začasna veterinarska postaja naj bo čim bliže poškodovani živini, 
vendar na kraju, ki je primerno varen pred napadi iz zraka ali 
posledicami naravne nesreče. 

Pri pregledu poskrbi strokovno veterinarsko osebje za dodatno 
strokovno pomo^č, obenem pa opravi triažo živine, in sicer: 

— lažje poškodovano in kontaminirano živino pošlje na de
kontaminacijo, nato pa je vrne v oskrbo lastniku, 

— srednje težko poškodovano in kontaminirano živino pošlje 
po opravljeni dekontaminaciji v veterinarsko ustanovo na zdrav
ljenje ali pa jo vrne lastniku, da jo ti občasno pripeljejo na 
zdravljenje v najbližjo veterinarsko ustanovo, 

— težko poškodovano živino in kontaminirano živino pri kateri 
je zdravljenje dolgotrajno in predrago, določi za zakol. 

Dekontaminacijo poškodovane živine opravlja ustrezna ve
terinarska enota CZ na dekontaminacijski postaji, ki jo je v ta 
namen uredila in sicer pod vodstvom veterinarskega strokovnjaka. 

Težko poškodovano živino koljemo v javnih ali poljskih klav
nicah. 

Postaja za dekontaminacijo poškodovane in bolne živine ter 
poljska klavnica naj bosta po možnosti čim bliže začasne veterinar
ske postaje. 

Ob biološkem napadu je najpomembneje, da živino, za katero 
sumimo, da je okužena, ločimo od druge živine ih ne dovolimo, da 
bi se z njo mešala. Obenem je treba poskrbeti za ogled napadenega 
ali sumljivega predela in laboratorijsko ugotoviti vrsto bioloških 
agensov, ki j ih je sovražnik uporabil v napadu. Temu sledi zdrav
ljenje obolele živine. Te in druge ukrepe opravlja veterinarska 
služba, če pa je treba, j i pri tem pomagajo veterinarske enote CZ. 

Zakol ranjene, opečene, obolele ali osevane živine pride v poštev 
tedaj, ko ni upov, da ozdravi, ali bi zdravljenje trajalo predolgo in bi 
bilo predrago. Katero živino je treba zaklati in katero zdraviti, 
odredi veterinarski strokovnjak. Ta tudi odredi, katero meso naj se 
uporabi za prehrano in kaj je treba zavreči, ter kaj je treba storiti s 
kožo zaklanih živali. 

Živino koljejo delavci klavnic ter ekipe za klanje iz veterinar
skih enot CZ. Če razmere dopuščajo, koljejo živino v javnih klav
nicah. Ce poškodovane živine ni mogoče prepeljati v klavnico, ker je 
predaleč ali primanjkuje vozil, uredijo zasilne poljske klavnice, ki 
naj bodo čim bliže poškodovani živini. V poljskih klavnicah naj or
ganizirajo klanje tudi tedaj, če je živina kontaminirana z r/a 
prahom ali bojnimi strupi, oziroma če je okužena, da ne bi kontami
nirala ali okužila klavnice. 

Poljsko klavnico organiziramo na takem kraju, kjer je dovolj 
čiste vode in kjer bodo odpadne vode lahko odtekale v kanalizacijo 
ali v jame, ki j ih v ta namen izkopljemo. V bližini poljske klavnice 
izkopljemo tudi primerno veliko jamo, da bi vanjo zakopali drobovi
no, neuporabno meso in druge odpadke. Na poljski klavnici je treba 
zagotoviti najnujnejše pogoje za klanje°živine in obdelavo zaklanih 
živali v visečem položaju. Klavnica naj bo oddaljena od dekonta-
minacijske postaje 200 dy 300 metrov. Število ljudi na klavnici je 
odvisno od števila živali, ki j ih je treba zaklati. 

Osebje klavnice mora imeti mesarski pribor in drugo opremo, k i 
je potrebna pri klanju, delovne obleke, osebno zaščitno opremo ter 
osebne dozimetre. 

Vse delo v zvezi s klanjem živine in obdelavo mesa mora 
potekati pod nadzorstvom veterinarskega strokovnjaka. Ta mora 
živino pregledati pred klanjem, nadzorovati klanje, nato pa pregle
dati tudi meso in kože. _ » • 

Po končanem klanju je treba zemljišče, kjer je bila klavnica, 
dekontaminirati in očistiti, oziroma dezinficirati in sicer pod 
nadzorstvom veterinarskega strokovnjaka. Jame z drobovino in 
drugimi odpadki zasujemo z najmanj meter debelim slojem zemlje. 
Pred tem pa je treba drobovino, odvrženo meso in druge odpadke 
posuti ali politi s primernim dezinfekcijskim sredstvom. 

ŽELEZAR 5 Brigadirji na delovišču 
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V A R N O DELO, P O G O J ZA D O S E G A N J E 
DODRIH DELOVNIH REZOLTATOV 

Ni de minil mesec, odkar se je v TOZD Hladna valjarna Jesenice 
na krožnih škarjah štev. 3 zgodila nesreča pri delu. Ta je tudi povod, 
da sem se odločil napisati nekaj misli o varstvu pri delu v naši železar
ni. V tem prispevku ne mislim obravnavati le tega primera, ampak 
opisati še nekaj primerov, s katerimi se srečujem pri vsakdanjem 
delu. 

Večina delavcev TOZD naše žele
zarne je opravila teste iz varstva pri 
delu. Mnogi, med njimi tudi vzdrže
valci, imamo še dodatne občasne 
kontrolne teste, specifične za dela in 
opravila, ki jih opravljamo. Pa 
vendar se mi zdi, da bi prav tu lahko 
storili še marsikaj. Mogoče mlade, 
nove delavce premalo opozarjamo 
na nevarnosti, starejši, dolgoletni 
delavci pa se nevarnosti največkrat 
sploh ne zavedamo več. Z leti se 
človek nekako naleze te, tako ime
novane obratne slepote, kar pa-je 
seveda popolnoma zgrešeno. Nema
lokrat so za tvegano delo in popra
vilo ter kršenje pravil iz varstva pri 
delu krive tudi proizvodne TOZD. 
Prav je, če razne remonte in popra
vila opravimo hitro in učinkovito, 
saj so osebni dohodki vseh nas 
odvisni od rezultatov dela, kar pa ne 
bi smelo biti vzrok, da včasih opra
vimo posamezna dela dosti tvegano. 
Vem, da so v vsaki TOZD naše žele
zarne tako imenovane č rne točke , 
dela, kjer je možnost poškodbe 
največja. Tega najbrž zaradi speci
fičnosti težke industrije v celoti ne 
bomo nikdar odpravili. Marsikaj pa 
bi se kljub temu dalo urediti, kar bi 
prav gotovo pripomoglo k varnej
šemu delu in nenazadnje tudi 
zmanjšanju nezgod. Opisal bom 
nekaj primerov iz TOZD Hladna 
valjarna Jesenice in TOZD Žicama, 
kjer sem zaposlen kot elektro 
vzdrževalec. 

V hladni valjarni je na polju ena 

ZMANJŠANJE 
V S E B I N E 

O Z O N A 
PRI V A R J E N J U 

Problem varstva delov
nega okolja pri presežku 
ozona, ki nastopa v zraku, 
ob varjenju pod zaščitno 
atmosfero, se lahko bistve
no zmanjša. Zaščitni plin 
mison poprime takoj ob na
stajanju ozona in ga odstra
njuje. V tem smislu ob na
stajanju ozona hitro reagi
ra majhen dodatek NO2, s 
tem da se veže s tretjim 
kisikovim atomom in se 
spreminja nazaj v kisik. Na 
tej osnovi je pri TI G — var
jenju nerjavnih jekel in alu
minija nastala koncentra
cija ozona preprečena za 
okrog 90 %. 

Pri aluminiju, kjer je upo
rabljeno MIG varjenje na
staja večja koncentracija 
ozona in se v večjem ob
segu uporablja AGA Mison 
sistem. Rizik se sestoji iz 
pištole za odsesavanje, 
plinske šobe z varovalnim 
senčnikom proti žarčenju 
in posebne dozirne šobe za 
razdelitev ustrezne količi
ne zaščitnega plina. Opi
sani sistem ustreza načinu 
zaščite, ki ga uporabljajo 
za zaščito pred ozonom in 
dimnimi plini pod masko in 
z dovajanjem svežega zra
ka. 

lestev za dostop na žerjav. V pred
pisih je natančno določeno, da mora 
biti lestev zavarovana z zaščitno 
ograjo od sedmega klina navzgor. 
Na tej lestvi pa se ta zaščita začne 
šele pri dvanajstem klinu, torej 
malo pod vrhom. Prehodi (podesti) 
vzdolž žerjavnih prog so pokriti z 
deskami, ki so stare prav toliko, kot 
obrat. Na nekaterih mestih so že 
močno dotrajane, zato ni čudno, da 
se je pred časom vdrl podest dežur
nemu ključavničarju za žerjave. Na 
srečo je bilo to na samem za.četku 
žarjavne proge, tako, da se je še 
pravočasno ujel na vodila za fzklop 
mejnih stikal. Te tri deščice so 
potem tudi zamenjali. Prav bi bilo, 
če bi nekdo te prhode pregledal in 
ugotovil, če je stanje še zadovoljivo, 
saj so prah, olje in mast verjetno že 
načeli les. 

V TOZD Žicama pa predstavlja 
za nas vzdrževalce veliko nevarnosti 
Lama žerjav 3/2. Na mostu žerjava 
je toliko olja in maščobe, da se 
vzdrževalci dobesedno vozimo po 
njem. Ne gre samo za to, da obstaja 
možnost nezgode, primer kaže tudi 
na malomaren odnos do osnovnih 
sredstev. Tudi lestev je zaradi tega 
-mastna in spolzka, povrhu vsega pa 
je spodnji del zvit navzven. 

Tudi v oddelku patentirnica je 
zaščita okoli lestve na polju ena 
močno zvita in vzdrževalce bolj 
ovira, kot pa ščiti pri vzpenjanju. 
Svojevrstno »akrobacijo« pa pred
stavlja prehod iz žerjava na polju 
ena na žerjav na polju dve v tem 
oddelku. K sreči se to zgodi le malo
krat. To je samo v primeru, če odpo
ve na žerjavu na polju dve vožnja 
mosta. Sam sem imel nekajkrat 
»priložnost« za takšno popravilo in 
po pravici povem, da me je bilo 
strah. Pomislil sem na družino, na 
otroke. Kaj bo znjimi, če omahnem 
v globino. Na srečo se je takšno 
popravilo do danes vsakokrat srečno 
izteklo. Kolikokrat še?! Zato sem 
sklenil, da bom v bodoče takšno 
delo odklonil, še zlasti, če upošte
vam to, da bom čez nekaj let srečal 
Abrahama in, da za takšno »telo
vadbo« tudi nisem več v formi. Zato 
ni čudno, da se še živo spominjam 
nesreče iz leta 1972, ko me je na 15 
tonskem žerjavu v hladni valjarni 
stisnil med omaro z elektro opremo 
in prečni betonski nosilec drug 
žerjav na isti progi. Le srečnim 
okoliščinam se lahko zahvalim, da 
sem še živ, ali da nisem invalid. 
Takrat smo sprejeli tudi dodaten 
predpis, da se mora v primeru, če sta 
na eni progi dva žerjava, montirati 
cokla, če je eden od žerjavov v po
pravilu. Seveda pa tega potem v 
praksi nismo nikoli izvajali. To je le 
nekaj primerov iz mojega vsakda
njega dela. Seveda se kar samo po 
sebi ponuja vprašanje, kako take 
stvari urediti. 

V Železarni imamo med drugim 
tudi oddelek za varstvo pri delu. V 
njegovi pristojnosti so tudi razni 
seminarji _s tega področja, pa stati
stike o nezgodah pri delu, preven
tivno delo in še marsikaj. Pa vendar 
imam občutek, da so ti naši varno
stniki vse premalo prisotni v obra
tih, na delovnih mestih in pri 
strojih. Varnostnik naj bi bil tisti, ki ' 
bi opozarjal na pomanjkljivosti v 
obratih, ne pa sedel v pisarni in pisal 
statistike o nezgodah. Mogoče sem 
zapisal nekoliko prehudo. Naj 
prizadeti ne vzamejo tega kot očitek 
na njihovo delo, ampak kot nasvet. 
Mislim, da je prisotnost varnostnika 
v obratu še kako potrebna in po

membna. Praviloma noten stroj ali 
naprava po konačnem remontu ne bi 
smela začeti z obratovanjem, če za 
to ne bi dal soglasja varnostnik za 
določeno TOZD. Prav o tem sem se 
pred leti ob neki priložnosti pogo
varjal z danes že pokojnim Mitjo 
Verovškom, prvim varnostnikom v 
naši železerni. Bi l sem prijetno 
presenečen, ko mi je potrdil, da je 
moje mnenje o varstvu pri delu in o 
delu varnostnikov pravilno. Spomi
njam se, kako sem ga nemalokrat 
videl plezati po lestvah, v raznih 
kanalih in pri strojih. S svojimi 
bogatimi izkušnjami s področja 
varstva pri delu je nenehno opozar
jal in če ni šlo drugače, rekel kdaj 
tudi trdo besedo. Toda, kljub temu 
je bil med nami cenjen in spoštovan. 

K o sem leta 1955 opravljal izpit za 
žerjavovodjo, je prišel k meni v 
kabino, na žerjav. Zastavil mi je 
nekaj vprašanj, na katera sem kar 
dobro odgovoril. Predno je odšel, mi 
je dejal: »Fant, v tvojih rokah so 
življenja delavcev pod žerjavom. 
Zapomni si to!« Zato bo prav, če bi v 
bodoče opravljali varnostniki tudi 
občasne obhode po obratih. Rad 
bom šel tudi sam zraven, če me bodo 
seveda obvestili- in če bom seveda 
zaželjen. Tako pa kljub dolgoletni 
praksi še danes ne vem, kdo je var
nostnik za TOZD v katerih sem 
zaposlen. Žalostno je, da se okrog 
stroja ali naprave odgovorni in vor 
dilni običajno šele takrat, ko pride 
do nereče. Tako je bilo tudi 5. marca 
letos, ko so stali pri krožnih škarjah 
v popldanskih urah (nesreča seje 
zgodila dopoldne): delavec varno
stne službe, varnostnik, delovodja in 
delavec milice. Takrat je bil pone
srečeni delavec že na kliničnem cen
tru v Ljubljani. Ne trditn, da bi v 
tem primeru predhodni pregled 
stroja lahko preprečil nesrečo, toda s 
preventivnimi pregledi in obhodi, ki 
naj bi jih opravili varnostniki, bi 
lahko znatno zmanjšali število ne
sreč pri delu. Bolje bo tako, kot pa 
pisati zapisnik in delati statistike o 
nezgodah pri delti. 

Kot delavec in samoupravljalec 
pa postavljam tudi vprašanje, zakaj 
je potrebna prisotnost delavca mili
ce, kadar pride do nesreče pri delu. 
Zakaj tega ni v drugih OZD v naši 
občini? Razumem, da je prisotnost 
organov U J V razumljiva takrat, ko 
gre za večjo materialno škodo, še 
posebno, če so vzroki nejasni, ali da 
je do tega prišlo zaradi malomar
nosti. V primeru lažje nezgode pri 
delu, pa po mojem prepričanju pri
sotnost miličnika ni potrebna, saj je 
to lahko med drugim tudi neza
upanje v naše delo, družbeno samo
zaščito in v samoupravljanje. 

Za konec le še nekaj besed o delu 
vzdrževalcev v teh dveh TOZD. 
Razumljivo je, da smo prav vzdrže
valci še bolj, kot ostali izpostavljeni 
nezgodam pri delu, saj smo nenehno 
pri strojih in na žerjavih. Zato tudi 
tu lahko poleg drugih faktorjev 
iščemo vzroke za tolikšen odhod 
delavcev iz TOZD Vzdrževanje. 
Samo v našem oddelku je zapustilo 
v dobrem letu in pol delo pet stroj
nih in kar dvanajst elektro vzdrže
valcev. Zadnji primer je prav gotovo 
tudi rekord Železarne, saj je to kar 
80% vseh zaposlenih. O tem je med 
drugim razpravljal na svoji 24. redni 
seji, 24. marca letos tudi odbor za 
delovna razmerja pri DS TOZD 
Vzdrževanje. Citiram točko 3.2, ki 
pravi: »Odbor je sprejel informa
cijo o izredno kritični situaciji s 
kadrom in sprejel sklep, da je 
potrebno pripraviti problema
tiko in na skupnem sestanku s 
predstavniki kadrovskega sek
torja sprejeti določene ukrepe.« 

Ta del mojega članka naj bo 
obenem tudi odgovor na zapis iz 
sestanka SDS Žicama, ki je opozo
ril, da naj vzdrževalci bolj vestno 
opravljajo svoje delo. Odboru za 
delovna razmerja v naši TOZD pa 
priporočam, da naj takrat, ko bodo s 
kadrovsko službo reševali problem 
kadrov v naši TOZD, opozorijo tudi 
na osebni dohodek vzdrževalcev. 
Prav ta je eden poglavitnih vzrokov, 
poleg drugih, za tolikšen odhod v 
druge delovne organizacije. 

•Janko Fon 

R A Z P I S P A N T Z O V E 
N A G R E D E 

Z A L E T O 1 9 8 1 
Delavski svet že lezarne Jesenice v skladu s prav i ln ikom 

za podelitev Pantzove nagrade čl. 5 razpisuje natečaj za po
delitev Pantzove nagrade za leto 1981. 

Pravico sodelovanja na tem natečaju imajo vsi delavci 
Železarne pa tudi druge osebe izven Železarne, ki s svojim 
življenjskim delom na področju metalurške dejavnosti in dru
gih, ki so vezane zlasti na tehnologijo in tehniko, bistveno 
vplivajo na rast delovne organizacije kot celote in s tem pri
spevajo k uveljavljanju železarne Jesenice doma in v tujini. 

Rok prijave je 30.. april 1981. Prijave na razpis je treba na
sloviti na oddelek za zaščito industrijske lastnine v sektorju 
za ekonomiko in organizacijo. 

Prijavi mora biti priložena dokumentacija, na osnovi 
katere bo posebna komisija izbrala nagrajenca. 

Višina nagrade je po sklepu delavskega sveta Železarne 
pet poprečnih neto osebnih dohodkov na zaposlenega iz leta 
1980. Poleg denarne nagrade prejme nagrajenec še plaketo in 
diplomo. 

Vse informacije v zvezi s prijavo lahko interesenti dobijo 
na odeelku za zaščito industrijske lastnine. 

Delavski svet železarne -Jesenice 

Sodelavec v patentirnici žice (Foto I. Kučina) 

K L A S I F I K A C I J A IN C E N A J E K L E N I H 
ODPADKOV 

V zvezi s sklepom odbora za gospodarstvo pri delavskem 
svetu Železarne, da se omogoči prodaja izdelkov delavcem 
TOZD in delovnih skupnosti, ki bodo Železarni pripeljali 
ustrezno količino starega železa, o čemer je bila objavljena 
informacija na drugi strani Železarja, 26. marca, je dal nabav
ni sektor klasifikacijo jeklenih odpadkov z navedbo ta čas ve
ljavnih cen. Da bodo vsi delavci o tem seznanjeni, jih objav
ljamo. 

KLASIFIKACIJA JEKLENIH ODPADKOV: 

Razred 
2PI 

Zahtevane lastnosti 
Jekleni odpadki nad 6 mm debeline: 

cena za kg din 
dimenzija 

1100 x 500 x 500 mm brez votlih kosov. Dovolje
ne so cevi do zunanjega premera 200 mm in z 
min. debelino stene 6 nun. Dopustna je rahla po
vršinska zarjavelost. 3,34 

A-2 Jekleni odpadki nad 4 mm, dimenzije 1100 x 
x 500 X 500 mm. Dopustna je rahla površinska za

rjavelost ' 2,86 
A-3 Jekleni odpadki nad 2 mm, dimenzije 1100 x 

x 500 x 500 mm, nezarjaveli in drobni material 
iz štanc. Industrijski odpadki (plavo železo) 2,94 

A-4 Jekleni odpadki nad 4 mm, dimenzije 1100 x 
x 500 x 500 mm, lahko so močno zarjaveli. Do
pustno je, da so delno prerjaveli ali najedeni od 
kislin. 2,32 

D-II Ves embalažni železni material (konzerve, sodi 
od olj, barv, bitumena in lakov, pocinkana plo
čevina itd.) 1,22 

D-III Vsi neso rti rani jekleni odpadki servisnih avto
mobilskih delavnic, karoserij in bele tehnike. 1,22 

D-IV Cevi z zunanjim premerom nad 200 mm, debeli
na stene min 3 mm. 2,32 

D-V Tračnice 4,14 
O vseh spremembah bo nabavni sektor sproti obveščal malo 
prodajo. Sektor za ekonomiko in organizacijo 

TEHNIČNI F E L J T O N - TEHNIČNI F E L J T O N - TEHNIČNI F E L J T O N - TEHNIČNI F E L J T O N - TEHNIČNI F E L J T O N - TEHNIČ 

ŽIVAHNA R A Z P R A V A 
O J E D R S K I E N E R G I J I 

N A J A P O N S K E M 
Pred kratkim je bil na Japonskem prvič odstranjen župan, 

ker je v svoji občini zagovarjal gradnjo jedrske elektrarne. Pre
bivalci majhnega mesta Kubokawa so proti svojemu županu 

~ sprožili postopek za izvedbo zaupnice. Pri glasovanju je biLp 
proti županu 6232 in za 5284 glasov. O tem se na Japonskem 
veliko govori in sredstva javnega obveščanja dogodek označuje
jo kot konico ledene gore, ki ovira izgradnjo jedrske elektrarne. 

Japonska razpolaga danes z 22 jedrskimi elektrarnami s 
skupno močjo okoli 15.000 M W . V teh elektrarnah pridobijo 
samo približno 5 % celotne primarne energije, medtem, ko je 
delež pri električni energiji 13%. Te količine so v primerjavi z 
drugimi industrijsko razvitimi državami prej nizke kot visoke. 
Vendar ima japonska vlada na tem področju zelo obsežen načrt 

6 ŽELEZAR 

izgradnje, ki bi naj predvsem zmanjšal odvisnost države od 
uvožene nafte. Njen delež bi naj po predvidevanju ministrstva 
za zunanjo trgovino in industrijo padel pri naraščajoči porabi 
na 50%. To bo mogoče doseči edino s pospešeno gradnjo 
jedrskih elektrarn in sicer vsaj 20 še v tem desetletju. Za 
uresničitev takšnega podviga ima Japonska vse potrebne teh
nične pogoje. 

Izgleda da uresničitev tega programa nekoliko zameglju
jejo ekonomske možnosti in v zadnjem času vedno bolj nara
ščajoče politično nasprotovanje. Danes še slabo vpliva na eko
nomičnost japonskih jedrskih elektrarn zelo omejena izkorišče
nost njihovih zmogljivosti. Nato vplivajo tako tehnični proble
mi, kakor tudi temeljita občasna kontrola. Zato se je v posa
meznih preteklih letih zgodilo, da je bila njihova izkoriščenost 
manjša kot 50%. K temu je treba prišteti še dolgotrajne postop
ke za obratovalno dovoljenje, ki zavlačujejo pričetek obrato
vanja in s tem močno obremenjuje ekonomski izračun podjetij 
za pridobivanje električne energije. Zato poskuša ministrstvo za 
industrijo doseči poenostavitev postopka za obratovalno dovo
ljenje za tiste vrste reaktorjev, ki so že bili obratovalno preiz
kušeni. 

Politična nasprotovanja se niso pokazala samo pri odstra
nitvi župana mesta Kubakawa. Najvplivnejši finančni in poli
tični krogi na čelu s predstavnikom vlade Suzukijem poudarja

jo, da ni nobenega razloga za spreminjanje načrtane energetske 
politike. Vendar je že prej postajala vedno živahna razprava 
o vprašanjih povezanih z varnostjo jedrskih elektrarn in shra
njevanju jedrskih odpadkov. Raziskava javnega mnenja, ki je 
bila izvedena po naročilu vlade in objavljena v letošnjem ja
nuarju, je samo pokazala, da spremlja prebivalstvo Japonske z 
mešanimi občutki nadaljnje povečanje uporabe jedrske 
energije. Res je 47 % vprašanih mnenja, da bo jedrska energija 
v bodoče Za Japonsko važen energetski vir. Vendar samo 38 9 
podpira gradnjo nadaljnjih jedrskih elektrarn. Čeprav jih je bilo 
samo 5 % mnenja, da je treba število jedrskih elektrarn znižati, 
dosedanje izkušnje kažejo, da nastane nasprotovanje vedno 
takrat, kadar gre za vprašanje lokacije. Zato kaže, da opozicija 
proti jedrski energiji v tej državi še ni tako razvita kot 
v mnogih drugih industrijskih državah, vendar je malo Japon-
cev, ki bi radi stanovali v bližini jedrske elektrarne. 

V tako gosto naseljeni državi kot je Japonska lahko takšna 
situacija kmalu pripelje vlado v slepo ulico. Vlada v Tokiu je 
težave doslej reševala z določenimi finančnimi oblajubami po
sameznim občinam. Podoben postopek je bil opravljen tudi \ 
primeru mesta Kubokawa, vendar z določenim neuspehom, ker 
je župan kljub močni podpori in ob konkretnih obljubah vlade 
po glasovanju resda ob majhni večini zanj negativnih glasov 
moral odstopiti. 



MOČ Z V E Z E K O M U N I S T O V NI V ŠTEVILU ČLANSTVA, TEMVEČ 
V N J E N I POLITIČNI IN A K C I J S K I ENOTNOSTI IN PRODORNOSTI 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

z letom 1979 se je poslabšala struk
tura celotnega prihodka in dohodka 
pa tudi planski cilji niso bili na vseh 
področjih doseženi. V gospodarstvu 
občine je bil sicer v letu 1980 do
sežen za 261 večji celotni prihodek 
kot leto poprej, kar je boljše od pla
nirane rasti, vendar pa je hitrejša 
rast porabljenih sredstev ( 281 ) 
močno vplivala na padec ekonomič
nosti poslovanja. Na doseženo 16 1 
rast dohodka so vplivali predvsem 
slabi pogoji poslovanja v Železarni, 
ki je dosegla le 11 i rast dohodka, 
medtem, ko njen delež v gospodar
stvu občine znaša 55 1 . Razen tega 
so višje cene na domačem trgu, 
učinki devalvacije, in izredno povi
šane cene energije vplivali, da se je 
delež porabljenih sredstev v celot
nem prihodku povečal iz 78,7 1 v le
tu 1979 le na 80,4 1 v letu 1980. 
Amortizacija je narasla za 28 f, kar 
je ugodno, vendar pa ne dovolj, da 
ne bi delež dohodka v celotnem 
prihodku, padel iz 21,3 na 19,61. Za
radi višje rasti - obveznosti iz do
hodka (20 1 ) od same rasti dohodka, 
se je dodatno znižala tudi rast čiste
ga dohodka, k i je tako znašala 13 1 . 
Delitev čistega dohodka kaže, da se 
je skupna poraba v OZD povečala za 
17 f . sredstva, za razširitev mater ia l 
ne osnove dela in za poslovni sklad 
2 0 1 , medtem, ko so se bruto osebni 
dohodki iz čistega dohodka zvišali 
telo nekaj manj kot za 13 1 7 kar v 
strukturi dohodka za leto 1978 
pomeni padec od 49.4 na 48.2 1 . Vse 
tu je vplivalo na poslabšanje struk
ture dohodka in s tern na rast 
akumulacije, ki je samo za 18 1 višja 
od dosežene v letu 1979 in hkrat i 
nižja za 22,5 od dosežene v devetih 
mesecih. 

Sekretar je v nadaljevanju dejal , 
da so se izgube v primerjavi s peri 
odičnimi obdobji zelo znižale na 
koncu leta, vendar pa še vedno zna
šajo v občini 15.403.067 d in . ka r je 
skoraj petkrat več kot v letu 1979. 
Največjo izgubo izkazuje železarna 
Jesenice — TOZD Va l j a rna bluming 
stekel v višini 15.144.341 din, manjšo 
pa Elektro Žirovnica v višini 258.726 
dinarjev. France Kobentar je govoril 
tudi o potrebi po višjih prizadeva
njih glede izvozne usmeritve in s 
tem v zvezi tudi o večji angažira
nosti pri dohodkovnem povezova
nju, pri čemer predvsem zaostaja 
Železarna. 

K o je govoril o letošnjih gospo
darskih usmeritvah je omenjal tudi 
akcijske programe, ki bi jih morali 
imeti v vseh sredinah in ki bi jih 
moral poznati sleherni delavec, da bi 
lahko spremljali izvajanje sprejetih 
ciljev in sproti ukrepali ter zahtevali 
večjo odgovornost. Poudaril je do
sledno izvajanje dohodkovnih od
nosov, pri čemer še zaostajamo in to 
tudi negativno vpliva na razpolo
ženje delavcev in odnos do dela. Me
nil je, da je delegatski sistem v kra
jevnih skupnostih le nekoliko na
predoval, da pa zaradi oportunizma 
nekaterih komunistov ne pridemo 
do reorganizacije večjih krajevnih 
skupnostih. Svoj referat je sekretar 
sklenil v prepričanju, da ga bo raz
prava mnogokje dopolnila in konk
retizirala. 

USTVARJALNO KRITIČNA 
RAZPRAVA, TODA MIMO 

MNCJGIH PODROČIJ 
Ko je Aleks Potočki govoril o 

delu aktiva neposrednih proizvajal
cev je poudaril, da so komunisti še 
vedno preveč zaprti v okvire svojih 
osnovnih organizacij m da bo po
trebno povečati vlogo zveze komu
nistov v celotnem delegatskem si
stemu, samoupravnih organih in 
družbenopolitičnih organizacijah. 
Ugled zveze komunistov bomo po
večali le z delom med množicami, v 

celotnem političnem sistemu. K o je 
govoril o družbenih svetih je menil, 
da bi zaradi povečanja nekaterih 
negativnih pojavov morali ustano
viti svet tudi za področje finančno-
davčne politike. Svoje razmišljanje 
je sklenil s predstavitvijo programa 
dela aktiva komunistov neposrednih 
proizvajalcev. 

O problemih malega gospodarstva 
v občini je govoril Iztok Federle. ki 

je kritično osvetil sedanje stanje, ki 
v mnogočem zaostaja za potrebami 
delovnih ljudi in občanov in odprl 
tudi nekaj nalog, s čemer bi pospešili 
razvoj malega gospodarstva v obči
ni. ' . 

Vi tomi t Gr iča r je v razpravi 
spregovoril o delu komunistov v 
železarni Jesenice — TOZD Valjar
na debele pločevine. Pri tem je pou
daril, da se je pri reševanju težke 
gospodarske situacije v TOZD. uki
nitev ene izmene, pokazala zrelost 
komunistov in celotnega političnega" 
aktiva, ki so odgovorno sodelovali 
pri reševanju situacije. Tu. pa je 
menil, ne bi mogli reči za obnašanje 
in odgovornost v proizvodnem pro
cesu in v samoupravnem delovanju. 
To velja tudi za sklepe, ki jih spre
jemamo na zelo široki fronti, pri 
realizaciji pa odpovemo. Če bi 
subjektivni faktor v TOZD. je za
ključil, dosledno uresničeval spreje
te sklepe in stališča, bi s' tem po
tegnil za seboj tudi druge delavce. 

O izredno težki gospodarski situ
aciji v Železarni je spregovoril 
Štefan Nemec in ob tem dejal, da je 
vprašanje, če v tej situaciji tudi sami 
dovolj naredimo in izkoristimo vse 
notranje rezerve in celoten demo
kratični sistem. Kajti pri vsej 
situaciji gre tako za objektivne kot 
subjektivne vzroke. Sicer vse to v 
Železarni obravnavamo dovolj kri
tično, vendar pa še preradi iščemo 
vzroke izven sebe. Omenil je da so 
TOZD znotraj Železarne dovolj po
vezane, vendar pa se nekatere 
TOZD obnašajo še preveč samo
stojno. Omenil je tudi, da se v Že
lezarni preveč zavlačuje z izgraje
vanjem sistema nagrajevanja po 
delu in rezultatih dela in izrazil 
mnenje, da pri nekaterih ni najbolj
še razpoloženje, da bi pri nagraje
vanju naredili večje diferenciacije v 
korist proizvodnih delavcev. Preveč 
je prisotna še uravnilovka, sicer pa 
razpoloženje v zvezi z osebnimi do
hodki, zaradi nenehnih podražitev, 
ni najboljše. Govoril je tudi o fluk-
tuaciji, izobraževanju ob delu in o 
zaostajanju naložb, pri čemer je še 
posebej poudaril izreden pomen 
izgradnje jeklarne 2, kar bo zago
tovilo tudi socialno varnost delavcev 
Železarne in sploh nadaljnjo per
spektivo Železarne in občine. 

Leon Mesaric je \ razpravi dejal, 
da je njihova osnovna organizacija 
zveze komunistov v TOZD__Zebljar-
na obravnavala gradivo za konfe
renco in ob tem ugotovila, da se v 
osnovnih organizacijah v Železarni 
čuti nekakšna praznina in osamlje
nost, ker so z občinskim vodstvom 
zveze komunistov povezani bolj z 
okrožnicami. Ugotovili so tudi, da je 
veliko članov zveze komunistov. 

vendar pa premalo delavnih. Tudi 
znotraj Železarne ni prave poveza
nosti med osnovnimi organizacijami, 
niti ni bilo resnejših prizadevanj, da 
bi v Železarni dosegli večjo politično 
in akcijsko enotnost. Dejal je, da 
imamo idealno izdelan sistem, le 
malomarni in neodgovorni smo pri 
njegovem uresničevanju. Izrazil je 
tudi nezadovoljstvo zaradi nemo
gočega razmerja med proizvodno 
ceno žebljev in maloprodajno ceno v 
trgovini in izpostavil vprašanje 
odgovornosti komunistov v trgovini. 
Omenjal je tudi, da namenjamo pre
malo pozornosti samoupravni orga
niziranosti mladih v šolah in neučin
kovitosti poučevanja predmeta o sa
moupravljanju, oziroma temeljev 
marksizma. Menil je, kakor so ugo
tovili v osnovni organizaciji, da je bil 
nedavni protest dijakov centra sred
njih šol opozorilo na neurejene raz
mere. Govoril je tudi o zaostajanju 
bazične industrije in o potrebi enot
nega reševanja železarstva v Jugo
slaviji. Zaključil je, da njihova 
osnovna organizacija, ne glede na 
izredne kvalitete Borisa Breganta, 
njegove kandidature ne podpira, ker 
meni, da "funkciji podpredsednika 
poslovodnega odbora Železarne in 
predsednika občinske konference 
Zveze komunistov nista združljivi, 
razen tega pa je močno obremenjen 
v Železarni. 

O delu komunistov v TOZD 
Jeklarna in o.problemih s katerim se 
srečujejo pri delu. je govoril delegat 
Miloš Cvetkovič . Omenjal je velike, 
objektivne težave, med katere sodi 
tudi* velika •fluktuacija, saj je samo 
lani iz TOZD odšlo 124 delavcev, 
sprejeli pa so jih 109. Ob objektivnih 
težavah in vzrokih pa je tudi precej 
subjektivnih, kamor sodi tudi pre
majhen nadzor. Kljub izredno veli
kemu številu izrečenih disciplinskih 
ukrepov, je zaključil, se stanje v 
TOZD ne izboljšuje. 

Franjo Krago ln ik je govoril o 
vključevanju komunistov v delegat
ski sistem pri čemer je menil, da so 
še premalo prisotni v delegatskem si
stemu, - pa tudi pri uresničevanju 
sprejetih stališč in sklepov. Poudaril 
je, da že dalj časa ostajajo neuresni
čene, čeprav že opredeljene naloge: 
oblikovanje skupnih služb samo
upravnih interesnih skupnosti, re
organizacija večjih krajevnih skup
nosti in ustanovitev I N D O K centra. 
Vse to in druga nerešena vprašanja 
povzročajo nezaupanje delovnih 
ljudi in občanov v delegatski sistem. 
Zamerijo nam, je nadaljeval, da 
ostajamo samo pri oceni, ne nada
ljujemo pa s politično in strokovno 
akcijo ter iskanjem novih, boljših 
rešitev. Omenjal je tudi akcijo o 
zmanjševanju administracije in po
udaril zahtevo po odgovornejšem 
odnosu do obdelovalne zemlje. Za
ključil je, da bi se komunisti morali 
bolj usposabljati za delovanje v de
legatskem sistemu, ob tem pa bi 
morali oceniti dosedanja prizade
vanja pri usposabljanju in izobraže
vanju komunistov in delegatov, 
predvsem z vidika učinkovitosti ozi
roma kvalitete in vsebine. 

O vključevanju novosprejetih čla
nov zveze komunistov v družbeno
politično delovanje je spregovorila 
delegatka Vera Gartner. Čeprav se 
članstvo veča, je menila, pa se 
idejnopolitično in akcijsko delova
nje ne krepi in povečuje. Mnogi 
člani premalo poznajo statut zveze 
komunistov, pa tudi pri sprejemanju 
novih članov ne upoštevamo vseh 
kriterijev. Pri tem je velikokrat edini 
kriterij odnos do dela in delovnih 
opravil kandidata, to pa je seveda 
odločno premalo. Dejala je, da jo 
moti mlačnost in neaktivnost neka
terih organizacij in članov, ob čemer 
pa odločno premalo razvijamo kri
tiko in samokritiko. Krit iko še 
mnogokje sprejemajo kot neke vrste 
napad. Precej je tudi še oportuniz

ma in drugih negativnih pojavov, 
čemur bi morali namenjati mnogo 
več pozornosti in aktivnosti. Menila 
je, da se osnovne organizacije zveze 
komunistov znotraj delovnih orga
nizacij premalo povezujejo, še manj 
pa z osnovnimi organizacijami v 
Krajevnih skupnostih. Isto velja za 
temeljne organizacije vzgoje in iz
obraževanja. Ob sklepu se je zavzela 
za bolj odgovorno in kvalitetno 
idejnopolitično usposabljanje čla
nov zveze komunistov. 

O preobrazbi vzgoje in izobraže
vanja in o problemih, ki se s tem po
vezujejo je spregovoril Anton D e ž -
man in ugotovil, da so komunisti pri 
tem premalo povezani. Govoril je o 
razvoju celodnevne osnovne šole v 
občini, v katero imamo trenutno 
vključenih 59 % vseh učencev, do 
leta 1985 pa se predvideva, da bo 
zajetih že 7 1 1 . Pri prehodu na 
celodnevno šolanje, je menil, pa je 
bila preveč zanemarjena vsebina 
preobrazbe in s tem povezano po-
družbljanje osnovnega šolstva. Ko 
je Tazmišl jal o dohodkovnih odnosih 
v vzgoji in izobraževanju je dejal, da 
to še ni usklajeno z obsegom in 
kvali teto izvajanja programov. Tudi 
on je ugotovil premajhno i poveza
nost komunistov v vzgoji in izobra
ževanju. Dejal jer-da s poročilom 
komisije za idejno delo, znanost, 
kulturo, vzgojo in izobraževanje pri 
občinskem komiteju niso zadovoljni, 
ker ne odpira temeljnih vprašanj na
daljnjega razvoja vzgoje in izobraže
vanja v občini . Do leta 1985 se bo 
namreč povečalo število učencev v 
osnovnih šolah za 7(10 učencev in je 
vprašanje, ki ga moramo rešiti, ali" 
bomo nadaljevali z izgrajevanjem 
šolskega prostora samo s samopri
spevkom občanov ali moramo to 
reševati v okviru sistema. K o je ob
ravnaval delovanje vzgojno izobra
ževalnega zavoda v občini je menil, 
da je le-ta bolj servis, premalo pa 
povezovalec v iskanju boljših vse-
binsko-programskih rešitev vzgoje in 
izobraževanja. 

O delu, problemih in perspektivi 
Iskre, TOZD Blejska Dobrava je 
razmišljal Miro Kočeva r in velik 
poudarek dal reorganizaciji Iskre s 
čemer se morajo izboljšati poslovod
ni rezultati, doseči pa morajo tudi 
boljšo samoupravno organiziranost. 
Pri tem je omenjal tudi vprašanje 
inovacij in uvajanja nove tehnolo
gije in dohodkovne odnose med 
temeljnimi organizacijami združe
nega dela. 

Delegatka iz Železarne — TOZD 
Elektrode Š e m s a B e š i r o v i č je go
vorila o izdelavi elektrod v Jugo
slaviji, pri čemer so že sedanje kapa
citete take, da pokrivajo domače 
tržišče-in da jih zelo veliko izvaža
mo, razen tega pa je izredno močna 
konkurenca na tržišču. Kljub taki 
situaciji in ob dejstvu, da je bila 
gradnja take tovarne v Lendavi 
zavrnjena. Gorenje Velenje name
rava graditi tovarno elektrod v Črni 
gori z utemeljitvijo, da bodo s tem 
pomagali nerazvitemu področju. De
jala je, da je to ekonomsko povsem 
neupravičena naložba, ki bo poleg 
težav na tržišču povzročila tudi 
potrebo po dodatnem uvozu žice, ki 
jo že sedaj primanjkuje. Zaključila 
je, da so delavke in delavci v TOZD 
Elektrode zaskrbljeni, če bomo tako 
neodgovorno, nenačrtno in ne
strokovno gradili nove tovarne. 

DELO OCENJEVATI PO TEM 
ALI SE IN KAKO HITRO 

PRIBLIŽUJEMO 
ZASTAVLJENIM CILJEM 

Kot zadnji se je k razpravi prigla
sil predsednik centralnega komiteja 
Zveze komunistov Slovenije France 
Popit, ki je dejal, da je pozorno 
spremljal razpravo in da so »vsi 
razpravljalci svoje razprave zelo 
tehtno postavili in da na poglede, ki 
so jih iznesli ni moč kaj reči. M i 

slim,« je nadaljeval, »da tudi ne b i 
bilo prav, da se o nekaterih stvareh, 
ki so bile morda netočno postavljene 
prerekamo. M i vendarle moramo v 
Zvezi komunistov gojiti take demo
kratične odnose, da bodo ljudje 
upali povedati kaj mislijo. Če tega 
ne bomo zagotovili, potem ne mo
remo pričakovati, da bo demokratič
no razpoloženje, demokratično 
vzdušje vladalo tudi znotraj -Zveze 
komunistov. Zato je prav, da ljudje 
odkrito povedo svoje mnenje o stva
reh, čeprav udarijo mimo, kajti še 
vedno je bolje, da ljudje vsekajo 
mimo in povedo, kakor pa da se 
stvari ne razčiščujejo. M i smo se 
tudi dobili skupaj zato, da drug 
drugemu povemo kaj mislimo o po
sameznih vprašanjih, da bomo stvari 
bolje peljali naprej. 

Mislim tudi kar se našega tiska 
tiče, da moramo ravno tako gledati 
nanj. Tisk je ponavadi odraz razmer 
v družbi. In seveda, če mi ne dajemo 
na dnevni red vseh vprašanj, mislim 
komunisti v svojih organizacijah, 
socialistična zveza ali sindikati, pa 
to delajo novinarji, potem jim tega, 
ni treba zameriti. K e r konec koncev 
ni nikjer rečeno, da samo mi naj
bolje vemo stvari ali jih poznamo. 
Včasih jih niti ne poznamo ne. M i 
slim, če gredo novinarski prispevki v 
tej smeri, da pomagajo reševati ne
katera vprašanja, seveda je pri tem 
željeno. da dajejo tudi predloge, 
kako posamezne stvari rešiti, je se
veda to njihov velik prispevek k 
utrjevanju našega socialističnega sa
moupravnega sistema. Mislim, da se 
mi moramo predvsem držati tega 
stališča, da vse kar krepi položaj de
lovnega človeka, temeljne organi
zacije ali krajevne skupnosti, da je 
vse to dobrodošlo, čeprav nam je to 
včasih neljubo. Tudi mi v republiki 
marsikdaj zvemo za stvari ali vidimo 
stvari potem, ko jih preberemo v ča
sopisih. Mislim, da je naloga tiska in 
novinarjev predvsem ta, da poma
gajo utrjevati socialistični samo
upravni sistem, položaj delavca v te
meljni organizaciji in krajevni skup
nosti. To je konec koncev tudi nalo
ga Zveze komunistov, ki se ne bori 
za oblast komunistov v imenu delav
skega razreda, ampak za neposredno 
oblast, delavskega razreda samega. 
To se pravi za to, da bodo delavci 
neposredno odločali o presežni vred
nosti in seveda tudi o vsem, kar je 
povezano z uporabo presežene vred
nosti, ki jo ustvarjajo. Mislim, da je, 
to velika stvar. Jaz tega dalje "ne bi 
razvijal, ker sami veste, da je to 
zapisano v ustavi in zakonu o zdru
ženem delu in da sta ta dva do
kumenta orožje delavcev pri ures
ničevanju njihovega družbenega po
ložaja.« 

Predsednik Popit je za tem govoril 
o organiziranosti Zveze komunistov 
v temeljnih organizacijah združene
ga dela in v krajevnih skupnostih. 
Dejavnost teh organizacij je navad
no preveč vpeta v ozke probleme in 
zato je treba pogledati ali postav-, 
ljeni cilji v teh organizacijah, skupaj 
z občinskim vodstvom Zveze komu
nistov, predstavljajo enotno orga
nizacijo v občini in ali imajo pred 
seboj skupno nalogo krepitev poli
tičnega sistema v občini kot samo
upravni in temeljni družbenopoli
tični skupnosti. Če bi vse organiza
cije imele pred seboj ta cilj, potem 
nalog ne bi reševali tako parcialno in 
prakticistično. Menil je, da večkrat 
govorimo o združenem delu, toda 
parcialno, čeprav b i morali vedeti, 
da pride do izraza združeno delo šele 
na nivoju občine. Iz enakega vidika 
bi morali obravnavati vzgojo in iz
obraževanje, zdravstveno varstvo, 
kulturo in podobno. 

(Nadaljevanje na 9. strani) 
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malnem izkoriščanju finančnih po
tencialov, tekočem oskrbovanju . s 
surovinami in pri vlaganju v nove 
proizvodne zmogljivosti. 

— Samoupravni sporazum u 
združevanju- v SOZD Slovenske 
železarne, podpisan leta 1973, je 
odprl nove razsežnosti v kvalitet
nejše obdobje te integracijske tvor
be. Sedanji sestav SOZD je šele 
osnova za oblikovanje prave, dohod
kovno soodvisne sestavljene orga
nizacije združenega dela ali prave, 
samoupravne, proizvodno, komer-

- cialno in finančno sklenjene repro
dukcijske celovitosti. 

— Za Slovenske železarne je 
jasno, da zaprte v lastne okvire pa 
četudi razširjene SOZD, ne morejo 
uspešno napredovati. Kot pomemb
ni izdelovalci reprodukcijskega ma
teriala morajo iskati povezavo v 
širšem krogu, zato so bile pobudnik 
pri ustanavljanju poslovne skup
nosti izdelave ter predelave jekla. 

Skupno s .poslovno skupnostjo 
izdelave in predelave jekla je treba 
povečati delež finalizacije za pove
čanje vrednosti lastnih izdelkov in 
povečanje porabe kvalitetnih in 
plemenitih vrst jekla v ožji gospo
darski regiji. 

— V pripravi srednjeročnega pro
grama Slovenskih železarn so upo
števani ukrepi, ki bodo prispevali k 
stabilizaciji gospodarskih gibanj, 
zlasti z učinkovitejšim gospodar
jenjem, ob dvigu produktivnosti 
dela, ob pravilnem usmerjanju v 
učinkovite naložbe, ob polnem izko
riščanju obstoječih in novo zgraje
nih kapacitet ter ob stalni skrbi za 
standard delovnega človeka. Takšna 
usmeritev terja tudi racionalno upo
rabo sredstev za enostavno in raz
širjeno reprodukcijo. 

— V srednjeročnem razvojnem 
programu je predvideno pokrivanje 
potreb polproizvodov za dejavnost 
delovnih organizacij, članic SOZD 
SZ in poslovne skupnosti izdelave in 
predelave jekla iz lastne dejavnosti, 
iz nabave od drugih jugoslovanskih 
železarn in z blagovno menjavo 
predvsem iz držav SEV. 

— Za dosego predvidenih ciljev 
mora biti na nivoju ^SOZD zago
tovljena enakomerna' oskrba z 
osnovnimi surovinami in energijo. 
Politika nabave mora biti usmerjena 
na zagotovitev oskrbe z osnovnimi 
surovinami in energetskimi mediji 
predvsem na dolgoročni osnovi iz 
domačih in tujih virov. 

— Posebno pozornost je treba 
posvetiti stimuliranju tehnoloških 
inovacij in njihovo uvedbo v delo, za 
štednjo specifične porabe uvoznih 
surovin. Z družbenim dogovarja
njem in samoupravnim povezova
njem za združevanje dela in sredstev 
v okviru dolgoročnih pogodb je 
potrebno izboljšati oskrbo s starim 
železom iz domačega zbiranja, za 
zmanjšanje potreb uvoza. 

— Nadaljnje poglabljanje zdru
ževanja dela in umskega potenciala 
raziskovalcev ter laboratorijskih ka
pacitet v okviru SOZD SŽ, mora za
gotoviti stalno izboljšanje kvalitete 
naših izdelkov. Uvajanje novih teh
noloških dosežkov za posodabljanje 
dela in izboljšanje ekonomike dela 
mora biti baza za nadaljnji razvoj. 

Navedene usmeritve, porabljene 
za pretečeno srednjeročno obdobje, 
so danes-še enako veljavne tudi za 
naprej. 

Iz sprejetih načel razvojne poli
tike in sprejetih ciljev na seji delav
skega sveta, dne 16. septembra 1975 
je bilo najpomembnejše: 

— SOZD mora postati dohodkov
no soodvisna reprodukcijska celota. 

— S povečano količino izdelanega 
surovega jekla preko milijon ton 
letno m nabavo polizdelkov, mora 
postopno povišati količino svojih iz
delkov na koncu razvojnega obdobja 
na blizu milijon ton. 

— Količino finaliziranih izdelkov 
je treba povečati tako, da bo do leta 
1980 predelanega okrog četrtina 
reprodukcijskega materiala železarn 
v končne izdelke kovinske industrije. 
Zasledovati je treba cilj, da bo do. 
leta 1980 polovico eksterne realiza
cije dalo predelano jeklo ter železo. 

— Z intenzivnim reševanjem zu
nanjetrgovinskega prometa je treba 
težiti, da bi postopoma do leta 1980 
dosegli devizno samofinanciranje ali 
izravnavo uvoza z izvozom. 

Izvozna bremena je treba ustrez
no medsebojno enakomerno poraz
deliti. 

.__.— Srednjeročni razvojni načrt 
mbra torej vsebovati več kakor samo 
predvideno povečanje količin. Na
črtovanje razvoja proizvodnih 
zmogjjivosti mora imeti svoj namen 
v predvideni porabi opredeljenih- in 
jasno predvidenih odjemalcev doma 
in v tujini. 

Na podlagi sprejete poslovne poli
tike in osnqvnih načeKso se izobli
kovali temeljni s cilji z nalogami, ki 
so bili zajeti v samoupravnem spo
razumu o temeljih srednjeročnega 
načrta proizvodnje ter razvoja Slo-
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venskih železarn Ljubljana za ob
dobje 1976-1980 in katerega so 
predstavniki delovnih organizacij v 
okviru SOZD SZ podpisali 29. julija 
1976. 

STANJE OB PRIČETKU 
IZVAJANJA 

Ob vstopu v srednjeročno obdobje 
1976-1980 je bilo značilno hitro 
pojemanje izjemne konjunkture na 
svetovnem trgu jeklarskih izdelkov 
iz leta 1973 in 1974 in že opazno 
pojemanje naročil tudi na domačem 
trgu. Izostanek naročil je pripeljal 
celo do občasnega omejevanja proiz
vodnje. 

Cene energetskim medijem kot 
naftnim derivatom ter vzporedno 
zemeljskemu plinu in trdim gori
vom, so se skokovito dvignile. Razen 
podražitev je prihajalo tudi do mo
tenj v redni zagotovitvi koksa, 
mazuta in propan-butana. Velik 
skdk je nastal pri ceni elektroenergi-
je. ; 

Cena železove rude se je v petih 
letih na svetovnem trgu več kot 
podvojila. Iz domačih rudnikov, ki 
dajejo manj' kot polovico načrtova
ne količine rude za leto 1980, je bilo 
možno dobiti manj in slabšo kvali
teto kot pred petimi leti. 

Po dobrih poslovnih rezultatih v 
zadnjih letih planskega obdobja 
1971—1975 je akumulacija dopušča
la še v prvih letih srednjeročnega 
obdobja 1976-1980 večjo aktivnost 
na področju naložb, odnosno naj
manj načrtovano realizacijo v sred
njeročnem planu predvidenih na
ložb. 

Ob pričetku srednjeročnega ob
dobja so bile nekatere naložbe že v 
teku in med temi kot velik porabnik 
sredstev gradnja hladne valjarne 
železarne Jesenice. Za nove naložbe 
ni bila pripravljena dokumentacija 
do tiste stopnje, da bi bilo možno 
zaključiti finančne' konstrukcije in 
pričeti z deli. V letih 1976 in 1977 je 
bilo torej obdobje pospešene pripra
ve dokumentacije za naložbe, ko so 
bili dani pogoji za pričetek del, so pa 
nastopile težave z uvozom opreme in 
v letih 1979- 1980 že tudi s financi
ranjem novih naložb. 

Navedene težave in kasnitve do
bav opreme ter izvajanja del so 
povzročile zaostajanje odnosno 
kasnitve naložb in so bile neposre
den vzrok, da niso bile izvršene v 
srednjeročnem planu postavljene 
naloge in predvideni cilji proizvod-

IZVAJANJE 
SREDNJEROČNEGA PLANA 

Kaj smo dosegli in kaj nismo do
segli v načrtovanih količinah? Na 
Jesenicah je bilo predvideno, da se 
bo povečala količina surovega železa 
od doseženih 149.000 ton v letu 1975 
na 180.000 ton, kar naj bi dosegli že 
leta 1978. Realizacija leta 1978 je 
znašala 170.880 ton, leta 1979 je bila 
nižja- in je znašala 157.589 ton ter 
končno leta 1980 še precej manj — 
146.536 ton. 

Pri redni zagotovitvi kvalitetnega 
vsipa in normalnem stanju peči, je 
letno možno izdelati 180.000 ton 
surovega železa. 

V .železarni Štore naj bi nekatere 
dopolnilne naložbe pri elektrore-
produkcijski peči omogočile poveča
nje količine od 47.000 na 50.000 ton. 
kar naj bi dosegli leta 1979, ko so 
izdelali 34.751 ton in leta 1980 nekaj 
več, to je 41.578 ton. Za nekatere 
predvidene naložbe je izdelava 
dokumentacije še v teku in bodo 
realizirane šele v sedanjem sred
njeročnem obdobju. Nekatere 
projekte so opustili, vendar bo 
načrtovana zmogljivost za izdelavo 
surovega železa dosežena. 

Načrtovano povečanje količine 
surovega jekla je bilo pogojeno: z 
dograditvijo prve električne obločne 
peči v novi jeklarni jeseniške 
železarne v letu 1980, uvedbo 
ponvične metalurgije in izgradnjo 
naprave za vakuumiranje. Od na
črtovanih večjih naložb v jeklarni je 
dokončana naprava za neprekinjeno 
vlivanje in vgrajen je bil induktivni 
mešalec na Lectromelt peči, predvi
dena gradnja dveh novih električnih 
peči pa je bila preložena. Predvidene 
naložbe bi omogočile letno dosegati 
600.000 ton surovega jekla. 

V železarni Ravne bi moral biti 
pretežni del rekonstrukcije jeklarne 
že gotov in omogočati letno izdelavo 
255.000 ton jekla. Po sedanjem sta
nju bodo dani pogoji za tolikšno 
zmogljivost šele ob koncu leta 1983. 

V železarni Štore je bila dograjena 
druga električna obločna peč v 
jeklarni, vendar priprava vložka, 
skladiščenje in transport kovinskih 
in nekovinskih dodatkov, transport 
v jeklarni in pogoji vlivanja, ne do
puščajo možnost polnega koriščenja 
talilnih kapacitet, ki naj bi v letu 
1980 omogočile letno izdelavo 180 
tisoč ton surovega jekla. 

Kasnitve naložb v jeklarnah-so 
narekovale, da je bil že v teku izva
janja srednjeročnega plana spreme
njen družbeni dogovor tako, da naj 
bi namesto predvidenih milijon ton 
surovega jekla v letu 1980, izdelali 
okoli 900.000 ton. 

Leta 1980 so v jeklarnah sloven
skih železarn izdelali namesto na

črtovanih 896.700 ton, samo 780.616 
ton jekla i i / v tem: 286.954 ton S M 
jekla, od načrtovanih 320.000 ton. 
490.896 ton elektro jekla, od načrto
vanih 680.000 ton,'1.650 ton jekla 
pretaljenega pod žlindro in 1.126 ton 
jekla za drobno jekleno litino ali 
skupno 492.000 ton elektro jekla, 
odnosno okroglo 188.000 ton manj 
od prvotnega predvidevanja in okoli 
120.00 ton manj, kot je prevideval 
popravek družbenega dogovora. 

Namesto načrtovanih 900.000 ton 
izdelanih gotovih izdelkov, za katero 
naj bi krili del manjkajočega suro
vega jekla iz lastne izdelave ž naku
pom polizdelkov, smo v SOZD Slo
venske železarne leta 1980 izdelali le 
767.957 ton gotovih izdelkov. Na
stala razlika 130.000 ton ni posledica 
nezadostnih zmogljivosti v predela
vi, temveč omejitev pri možnosti 
uvoza "polproizvodov in tudi, ker 
dela polproizvoda ni bilo mogoče 
zagotoviti iz ostalih jugoslovanskih 
železarn, kljub nekaterim dolgoroč
nim pogodbenim obveznostim in 
sovlaganju, da bi imeli zagotovljen 
polproizvod in ostale surovine. 

Od predvidenih naložb v vroče 
valjarne so sicer nekatere kasnile, 
nekatere so bile odložene ali zamak
njene v sedanje srednjeročno ob
dobje ali pa so bile prvotne zasnove 
spremenjene. V železarni Jesenice je 
bila dokončana hladna valjarna in 
tudi dopolnjena naložba v valjamo 
žice. 

V železarni Ravne so spremenili 
projekt in zaenkrat odstopili od 
gradnje specializirane valjarne za 
plemenita jekla. Projekt rekonstruk
cije je v fazi pripravljalnih del. 
glavna načrtovana dela pa premak
njena v obdobje 1981-1985. 

V železarni Ravne je izvršena 
' naložba v avtomatski kovaški stroj 

za profile 80 do 200 mm. Naprava je 
usposobljena za delo, manjkajo še 
peči za toplotno obdelavo. 

V vseh valjarnah SOZD Slovenske 
železarne naj bi leta 1980 po srednje
ročnem planu izdelali 444.000 ton 
gotovihSzdelkov. V resnici smo jih 
izdelali 383.216 ton in bi se pri polni 
oskrbi s polproizvodi brez težav 
približali načrtovani. 

Za leto 1980 je bilo načrtovano, da 
bo znašala količina izdelane kovane 
robe 13.300 ton. Realizacija je bila 
kljub temu, da je nova linija pričela 
s poskusnim detom šele novembra in 
decembra že v lanskem letu 18.585 
ton. 

V hladni predelavi bi morala nova 
hladna valjarna v letu 1980 doseči 
polno zmogljivost in bi morali iz
delati 132.000 ton gotovih izdelkov 
in-tudi kvalitetna struktura bi-mo
rala ustrezati projektu. Izdelali so 
104.885 ton, pri čemer so bile izvalja-
ne dinamo kvalitet blizu načrtova
nih količin, daleč pa je zaostala 
predvidena količina nerjavnih kvali
tet. 

V jeklovleke vseh treh železarn so 
bile naložbe manjše od predvidevanj 

*v srednjeročnem načrtu, odnosno so 
nekatere naložbe terminsko prelože
ne tudi več kot dve leti. Načrtovano 
je bilo. da bo ob koncu preteklega 
srednjeročnega obdobja dosežena 
skupna količina 46.000 ton, doseženo 
pa je bilo., neka j nad 41.000." ton. Za 
3.000 ton je bila količina nižja od 
načrtovane v jeklovleku železarne 
Jesenice, v jeklovleku železarne Što
re pa nekaj več kot 5.000 ton. Pri 
obeh je bilo nabavljeno manj opre
me, kot so načrtovali, predvsem za
radi uvoznih omejitev. 

Daleč od predvidevanj srednjeroč
nega načrta je ostala izdelana koli
čina hladno oblikovanih profilov. S 
postopnim vlaganjem naj hi-dosegi i 
letno zmogljivost 50.000 ton. Leta 
1980 so jih izdelali 17.801 tono in 
leta 1981 je v načrtu za prodajo 
predvideno le 15.880 ton. Spremem
be tržnih pogojev so narekovale tudi 
spremembo razvojnih načrtov za to 
dejavnost na Jesenicah. 

V srednjeročnem "načrtu je bilo 
predvidene 9.800 ton jeklolitine. iz
delali pa so jo 84 ton več. 

Predvidene naložbe v livarne sive 
litine so bile realizirane. Čeprav je 
bilo predvideno, da bo spremenjena 

struktura poprečne teže ulitkov, s 
tendenco k lažjim ulitkom, znižala 
skupno letno količino, je ta ostala 
ua nivoju iz leta 1976 in je znašala 
tudi leta 1980 nekaj nad 24.000 ton. ' 

Precejšen zaostanek, ki se odraža 
pri lastni predelavi v železarni Jese
nice in pri predelovalcih v okviru 
SOZD Slovenske železarne je pri 
izdelavi vlečene žice. Namesto pred
videne količine 60.000 ton. so pre
teklo leto izdelali 42.927 ton. Razpo
ložljive zmogljivosti so sicer večje, 
saj so že dosegli količino nad 50.000 
ton in v letu J980 so načrtovali celo 
54.950 ton. Zaradi pomanjkanja 
polproizvoda je pa tudi za let-o 1981 
načrtovana količina komaj na nivo
ju dosežene v letu 1980. 

Na področju finalizacije je bilo 
veliko načrtovanih naložb realizira
nih, nekaj pa preloženih na kasnejši 
termin ali celo v celoti opuščenih. 
Ravno pri izdelkih večstopenjske 
predelave je bila realizirana komaj 
dobra polovica optimističnih predvi
devanj, ki so jih omogočale zmog
ljivosti in tržišče. Predvideno je bilo. 
da bo znašala količina izdelanih 
strojev in strojnih delov nad 25.000 
ton, leta 1980 pa je bilo izdelanih 
približno 12.000 ton. Namesto pred
videnih 10.500 traktorjev, je bilo iz
delanih le 5.849. 

Zmogljivosti izdelave konfekcio- . 
niranih izdelkov so sicer večje od 
dosežene količine v letu 1980, ki je 
znašala 3.956 ton. kapacitete bi mo
rale znašati po predvidevanjih sred
njeročnega plana 18.700 ton. Manjše 
naložbe in manjše zmogljivosti so 
narekovale omejene možnosti pro
daje. 

- Pri predelovalcih žice je uresniči
tev predvidenih naložb boljša, kot v 
železarnah, čeprav tudi časovno pre
maknjena. Izvršene niso bile neka
tere naložbe, ki bi pomenile po
memben prispevek k zmogljivostim. 

Po planu je bilo predvideno, da se 
bo dvignila količina izdelkov prede
lovalcev od 36.000 ton v letu 1976 na 
49.000 ton v letu 1980. Zmogljivosti 
so tolikšne, da bi bilo mogoče doseči 
količino nekaj nad 45.000 ton. leta 
1979 je bila dosežena 37.657 ton. leta 
1980 le 36.815 ton, za leto 1981 .je pa 
v načrtu 43.691 ton. 

V Tovilu Ljubljana izvajajo na
ložbo, ki kasni več kot dve leti glede 
na predvidevanja v srednjeročnem 
planu, saj je bila pričeta šele takrat, 
ko bi morala biti že gotova. Po 
strukturi in količini narejenih iz
delkov v letu 1980, so se z nekaterimi 
zamenjavami in dopolnitvami stroj
nega parka v preteklem obdobju že 
močno približali postavljenim koli
činskim ciljem. 

V Verigi Lesce ni realiziran 
projekt nove galvanike, ki je pred 
izgradnjo. Zmogljivost izdelave vi
jačne robe so realizirane, prav tako 
naložbe v novo orodjarno. Naložba 
za izdelavo industrijske opreme in v 
skladišča je uresničena, razen dela 
domače in uvozne opreme. Pri iz
delavi verig je osvojena predvidena 
kvalitetna struktura, ni pa bilo vse 
realizirano, kar so predvideli v ko-
vačnici za utopno kovanje in iz
delavo elementov za opremljanje 
verig. 

V Plamenu Kropa je predvidena 
naložba v rekonstrukcijo in oprem
ljanje za prestrukturiranje v kvali
tetnejše izdelke kasnila, vendar je 
uspešno zaključena. Čeprav po ko
ličini niso dosegli 10.000 ton letnega 
načrta pa ni rečeno, da nimajo pri 
polnem izkoriščanju zmogljivosti 
možnosti, da ne bi mogli doseči letno 
načrtovane količine. 

Iz kvalitetnega programa ni bilo 
realizirano tisto, kar je vezano na 
kemično obdelavo in površinsko 
zaščito veznih elementov ter širša 
uvedba izdelave nerjavnih kvalitet 
pri vseh treh izdelovalcih. Kot reče
no, je v Verigi v gradnji galvanika, ki 
bo pokrivala tudi del potreb Pla
mena, v Tovilu je pa rešitev vključe
na v rekonstrukcijo, ki je v teku. V 
Žičarni Celje je nastal velik terrrtin-
ski premik v realizaciji nameravanih 
naložb. 

Selitev vseh obratov na en« loka
cijo. Spodnjo Hudinjo. je v celoti 

Sodelavec pri popravilu klima naprav (Foto I. Kučina) 

premaknjena v obdobje po letu 1980. 
V strojni park. ki naj bi razširil 

asortiirient izdelkov ter povečal koli-
.čine je bilo vloženega mnogo manj. 

kot je bilo načrtovano: Največji 
delež ima povečanje zmogljivosti iz
delave armaturnih mrež. naložba je 
v teku in bodo pričeli s poskusnim 
obratovanjem predvidoma letos v 
aprilu. Za letošnje leto načrtujejo 
nekaj nad 19.000 ton. kar je količin
sko več. kot je bilo predvideno za 
leto 1980. ko naj bi izdelali 17.000 
ton. medtem, ko so izdelali le 14.293 
ton. 

Za srednjeročno obdobje 1976 do 
1980, so bile načrtovane tudi skupne 
naložbe SOZD Slovenske železarne. 
Pred šestimi leti smo ocenjevali, da 
bo potrebne) 108 mip din sredstev za 
izgradnjo in delo skupne pripravljal-
nice jeklenih odpadkov. Takšna 
skupna pripravljalnica jeklenih od
padkov z letno zmogljivostjo 100.000 
ton, naj bi služila predvsem tudi za 
sortiranje vložka za jeklarne po 
dimenziji in kvaliteti. Razen pripra
ve jeklenih odpadkov in sortiranja, 
naj bi vključevala drobljenje in po
polno pripravo ostružkov za njihovo 
uporabo v jeklarnah. za letno koli
čino 50.000 ton. 

V skupnem interesu so bila vlože
na sredstva zA plinifikacijo do 31. 
decembra 1980 skupno 74,5 mio din. 
v peskokope Termit Domžale 25.5 
mio din. zbiralcem odpadnih surovin 
za pripravo vložka 16.1 mio din in v 
skladiščne prostore — Merkur 
Kranj 30 mio din. Za skupne interese 

.torej 164,1 mio din, vendar v druge 
namene, kot je bilo načrtovano, kar 
pa ne oporeka koristi odločitev za 
sovlaganje pri skupnih naložbah. 

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE 
Pri izdelavi jekla bodo dani pogoji 

za dosego letne količine okoli mili
jon ton surovega jekla šele po do
graditvi nove elektrojeklarne v žele
zarni Jesenice. Naložbe v jeklarni 
železarne Ravne in železarne Štore 
kasnijo več kot dve leti in nedogra-
jenost jeklarne v Štorah ne omogoča 
polno izkoriščanje zmogljivosti to-
pilniških agregatov. Poleg zaosta
janja v zamenjavi S M procesa z 
elektro procesom, kasnijo tudi 
naložbe v posodabljanje tehnologije, 
kar onemogoča realizacijo izdelave 
predvidene kvalitetne strukture, 
predvsem visoko legiranih jekel /. 
nizko vsebnostjo ogljika in jekel z 
zahtevano čistostjo. 

V vroči predelavi zmogljivosti 
ustrezajo predvidevanjem za leto 
1980, omejene možnosti nabave pol
izdelkov pa ne dajejo možnosti za 
polno koriščenje razpoložljivih ka
pacitet. Zaostanek je v odpravi 
ozkih grl v valjarnah in dopolnitvah 
zmogljivosti za toplotno obdelavo 

V hladni predelavi so zmogljivosti 
večje kot dosežene količine in blizu 
ravni, predvidene ob koncu srednje
ročnega načrta v letu 1980. Ker niso 
dani tehnološki pogoji v jeklarnah. 
kvalitetna struktura izdelkov nt 
ustreza predvidevanjem načrta in 
projekta nove hladne valjarne. 

Naložbe v finalizacijo izdelkov, 
kot višjestopenjsko predelavo pri
marne proizvodnje, predvsem pre
delave lastnih plemenitih jekel zao
stajajo in ni doseženo stanje, ki je 
bilo predvideno za leto 1980. 

Tržne razmere so pogojevale tudi 
nekatere spremembe zasnovanih 
naložb. Vse nove zmogljivosti v fina-
lizaciji niso polno izkoriščene, ker ni 
ustreznega polproizvoda, ker so ne
dograjene kapacitete ali ker so se 
spremenili tržni pogoji. Velik del 
naložb, predvidenih za obdobje 
1976—1980 je v izvajanju ali celo 
šele pred pričetkom gradenj. Rezul
tati, načrtovani za leto 1980. bodo 
doseženi, če ne bo posebnih zaprek, 
šele leta 1983 ali 1984. 

Ob pričetku srednjeročnega ob
dobja 1976—1980 so poslovna spo
sobnost delovnih organizacij, fi
nančno stanje poslovnih bank in 
devizna situacija dopuščali precej 
večje možnosti realizacije naložb. 

" kot smo uspeli to zagotoviti v Slo
venskih železarnah, ker ni bila pri
pravljena izvedbena dokumentacija. 
Danes je stanje obratno. Imamo pri
pravljeno dokumentacijo za precej 
večjo možnost realizacije naložb, 
kot bodo omogočale restrikcije pri 
uvozu opreme in možnosti pridobi
vanja kreditov pri poslovnih ban
kah. 

Milan Marolt 

Železarski globus 

FRANCIJA 
Francoski minister za industrijo 

Anone Girand je pred kratkim iz
javil, da namerava vlada z državni
mi sredstvi finančno podpreti dve na 
pol državni železarski družbi Usinoi 
in Sacilar. Vzrok za takšno odločitev 
je slaba finančna situacija obeh 
družb kot posledica izredno visokih 
podražitev nafte in močna recesija v 
železarski industriji zahodnoevrop 
skih držav. 



NAJNIŽJA P O L N A P O K O J N I N A 
V S R SLOVENIJI 5.100 D I N A R J E V 

V dnevih od 23. marca do 27. marca so delegati za skupščino 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji 
med drugim razpravljali: o poslovanju skupnosti, o službi skupnosti, o 
delu posebnega sodišča združenega dela, o programu dejavnosti za 
leto 1981, o uskladitvi pokojnin in drugih denarnih dajatev za leto 
1981, o reviziji »beneficirane dobe«. 

7. Zneski invalidnin za telesno 
okvaro se s 1. januarjem 1981 po
večajo za 18.fi'V — se nanovo dolo
čijo: 

Po opravljenih razpravah na ob
širna poročila v osnovnih delega
cijah v konferencah delegatov v ob
činah, in po še temeljitejši razpravi 
na poslovna poročila o delu skup
nosti v letu 1980 so delegati skup
ščine 27. marca sprejeli zaključni ra
čun, ki izkazuje: 

18.695.513.015,33 din prihodkov 
18.628.640.561,48 din dohodkov in 
66.872.453,85 din presežka prihod

kov nad odhodki, ki so jih razpore
dili v poslovni sklad. 

O drugih izvlečkih — zanimivostih 
iz tega poslovnega poročila bomo 
bralce posebej obvestili. 

V nadaljevanju so razpravljali o 
programu dejavnosti. Ta program je 
sicer obširen, verjetno pa realen, saj 
so že na tej seji resnično realizirali 
(sklenili, programirali, začrtali nalo
ge) vse predvidene naloge. Sicer pa 
se naloge v naslednjih tromesečjih 
tesno povezujejo. Da je temu tako. 
nam povesta prvi dve naslednji na
logi za drugo tromesečje. Osnutek 
sprememb in dopolnitev statuta 
skupnosti — samoupravna organi
ziranost, strokovna služba, plani
ranje, financiranje, invalidsko zava
rovanje. Informacija o gmotnem po
ložaju upokojencev in medletna 
uskladitev pokojnin — za to točko 
so delegati sklerrrli. da mora biti na 
dnevnem redu do 10. junija 1981. 
tako da bo možna uskladitev pokoj
nin (medletna) s 1. julijem 1981. -

K obširnemu programu dejavnosti 
skupnosti in njenih služb, so delegati 
v nadaljevanju začrtali svoj pro
gram aktivnosti ob praznovanju 
mednarodnega leta invalidov. K pro
gramu že začrtanih devetnajst nalog 
za leto 1981. so na predlog delegatov 
dodali še dvajseto zelo pomembno 
nalogo: da bodo skupaj s Skupnostjo 
socialnega varstva Slovenije, skušali 
narediti čimveč za rešitev pravnega 
statusa in splošne skrbi za invalide, 
ki trpijo za posledicami svoje dušev
ne prizadetosti. 

Pod točko 3 so morali delegati na 
podlagi ugotovitev in določil samo
upravnega sporazuma o temeljih 
plana SPIZ . v SRS za^ obdobje 
1981 - 1985. sprejeti kar deset skle
pov s področja usklajevanja pokoj
nin in drugih denarnih dajatev ter 
delitev sredstev za rekreacijo. 

1. Na podlagi ugotovitev, da so 
osebni dohodki na zaposlenega v 
Sloveniji v letu 1980 v odnosu na 
leto 1979 porasliza 18,6'r. je skup
ščina SPIZ ugotovila, da je bilo s 
sklepom o uskladitvi pokojnin s 
1. januarjem 1981 že realizirano do-
govorjeno povečanje pokojnin. 

2. Mejni znesek najnižjih pokoj
ninskih prejemkov znaša od 1. ja
nuarja 1981".dalje 5.100 din. To po
meni, da je za polno delovno dobo 
(moški 40 let, ženske 35 let) zago
tovljena najnižja pokojnina v višini 
.5.100 din na mesec, 

3. Najnižji znesek pokojninske 
osnove, za leto 1981 se določi v višini 
5.100 din, to je v višini najmanjšega 
osebnega dohodka, določenega za 
leto 1981. 

Najvišji znesek pokojninske osno
ve za leto 1981 se določi v višini 
27.178 din, to je v višini 3,1-kratnega 
povprečja osebnega dohodka vseh 
zaposlenih v SR Sloveniji v letu 
1980. 

4. Pravico do varstvenega dodat
ka imajo starostni, invalidski in dru
žinski upokojenci, če njihovi pri
spevkom in davkom zavezani dohod
ki skupaj z dohodki članov gospo
dinjstva ne presegajo 

— 23.625 din letno na upokojenca 
in. 

— 11.812 din letno' na posamez
nega člana gospodinjstva. 

5. S sklepom v spremembi in 
dopolnitvi sklepa o natančnejših 
pogojih, kdaj se šteje, da zavaro
vanec preživlja določene družinske 
člane, se dosedanji letni znesek 2.250 
din nadomesti z zneskom »letno 
2.655 din«. 

6. Dodatek za pomoč in postrežbo 
starostnim, invalidskim in družin
skim upokojencem: 

— ki jim je neogibno potrebna 
stalna pomoč in postrežba drugega, 
za opravljanje vseh 'osnovnih živ
ljenjskih potreb, znaša od 1. januar
ja 1981 dalje 2.692 din na mesec 

— ki jim je neogibno potrebna 
stalna pomoč in postrežba za oprav
ljanje večine življenjskih potreb, 
znaša od 1. januarja 1981 dalje 1.708 
din na mesec. 

" zaradi zaradi 
nesreč bolezni 

Stopnja telesna pri delu a ' i poškodb Stopnja 
okvara ali poklicne. izven 

dela 
din 

bolezni 
din 

izven 
dela 
din 

1 100 7 843 590.10 
2 90 7 759 531,30 
3 80 "i 676 473,20 
4 70 7 589 412,30 
5 . 60 7 506 354,20 
H 50 7 423 ' 296,10 
7 40 7 336 235,20 
8 30 7 255 178,50 

8. Sprejet je bil tudi sklep o valo-
rizacijskih količnikih za preračuna
vanje osebnih dohodkov iz prejšnjih 
let na raven osebnih dohodkov iz 
leta 1980. Količnike bomo objavili v 
eni prihodnjih številk. 

9. Določili so tudi letni prispevek 
za rekreacijo upokojencev in uži
valcev oskrbnin — regres, v višini 
enkratnega letnega izplačila 900 din. 

10. Sprejeli so tudi sklep o razpo
reditvi sredstev za dejavnosti in po
speševanje rekreacije upokojencev v 
letuJ98J: 

a) za rekreativno dejavnost upo
kojencev v društvih upokojencev v 
enotah skupnosti v občinah in za 
ustvarjanje pogojev za to dejavnost 
v višini 6,6 milijona din. 

Za rekreativno dejavnost v zvezi 
društev upokojencev Slovenije v 
skladu z njenim programom v višini 
4 milijone din. 

b) za opravljanje dejavnosti hu
manitarnih organizacij invalidov v 
SR Sloveniji v višini 2,5 milijona 
din, skladno z usklajenimi programi 
dejavnosti teh organizacij; 

Čl za nadaljnje zagotavljanje po
gojev za rekreacijo skupnega pome
na za vse upokojence v SR Sloveniji 
v višini 55,2 milijona din. " 

O ostalih ugotovitvah in sklepih 
15. seje skupščine skupnosti pokoj
ninskega in invalidskega zavarova
nja, vas bomo skušali še informirati 
v prihodnjih številkah Zelezarja. 

Zdravko Pogačnik 

Stenski časopis mladih v TOZD Strojne delavnice (Foto S. Kokalj) 

MOČ Z V E Z E K O M U N I S T O V NI V ŠTEVILO ČLANSTVA 
(Nadaljevanje s 7. strani) 

Poudaril je, da premalo krepimo 
občinsko skupnost • in da nam 
manjka skupni cilj aktivnosti v obči
ni. Osnovne organizacije Zveze 
komunistov ne bi smele ostajati 
samo pri svojih ozkih problemih, 
temveč se vključevati v uresniče
vanje skupnega občinskega cilja na 
vseh področjih življenja in dela. 
Tudi v negospodarskih dejavnostih 
bi se morali bolj zanimati za gospo
darstvo in obratno. -

Predsednik France Popit je tudi 
menil, da je nekoliko nelogično, da 
na eni strani ugotavljate, da v občini 
niste ustvarili načrtovanega dohod
ka, na drugi pa poudarjate, da v 
občini ne boste zmanjševali sredstev 
za šolstvo. Zato je dejansko vprašlji
vo, kako boste v občini uskladili, raz-
razkorak med realiziranim dohod
kom in med porabo: Zato bi se ne
dvomno morala negospodarska sfera 
bolj zanimati za dogajanja v go
spodarstvu. Predsednik je v zvezi z 
razpravo o celodnevni osnovni šoli 
dejal, da soglaša z razmišljanjem, 
vendar pa bi se morali konkretno 
pogovoriti, kako naprej. Pri tem pa 
vsekakor ne bi smeli pozabiti, da se 
produktivnost dela povezuje tudi z 
delavčevim znanjem, zdravjem, kul
turno osveščenostjo in podobno. 

Ko obravnavamo delegatski si
stem, je nadalje razmišljal pred
sednik, in o razkoraku med tem kar 
se dogovorimo in naredimo, bi mo
rali bolj izhajati iz tega ali se s svojo 
aktivnostjo približujemo zastavlje
nim ciljem in ali se dovolj hitro 
približujemo. Na vse moramo gleda
ti dialektično, kajti vseh ciljev ni. 
mogoče doseči čez noč. 

Glede sprejemanja novih članov v 
Zveze komunistov je predsednik 
Popit menil, da ni pomembna 
številčnost članstva, temveč njegova 
idejnopolitična enotnost in politična 
angažiranost, zato je premalo, če je 

kandidat samo priden delavec. Pro
blem neaktivnosti komunistov je v 
tem, je poudaril, da j ih ne kličemo 
na odgovornost. Pri tem moramo iz
popolniti metode dela, delegati ko
munisti bi morali poročati o svojem 
delu in tam kjer delajo izražati 
politiko partije. Kadarkoli se v skup
ščinah odloča o stvareh, ki imajo 
materialne posledice, bi se delegati 
morali dogovarjati z delavci in od 
njih imeti pooblastilo, da lahko 
sprejmejo take ali drugačne obvez
nosti. Predsednik je omenil tudi 
problem nepodpisovanja različnih 

, samoupravnih sporazumov, pri če
mer je poudaril, da jih je potrebno 
podpisati, ker brez šolstva, zdrav
stva, kulture in podobno ne moremo 
biti, ni pa seveda nujno, da podpis
nik s sporazumom soglaša, zato pa je 
treba dogovarjanje. Pri tem pa se 
večkrat srečujemo z zaostalo misel
nostjo, nerazumevanjem sistema, 
katerega imamo zgrajenega, le do
sledno bi ga morali uresničevati. Za 
to pa je potrebna visoka stopnja 
zavesti. 

Problem, ki se- v občini vleče kot 
povest o jari kači, je dejal France 
Popit, je reorganizacija večjih kra
jevnih skupnosti. Pri tem je menil, 
da se ne bi smela povečati admi
nistracija, ki se j>. e sedaj v kra
jevnih skupnostih preveč razboho
tila. Vzrok za to je v tem. ker so 
občine marsikaj prenesle na krajev
ne skupnosti, kar bi morale same 
opravljati. Pri tem je predsednik 

Eoudaril izreden pomen organizirane 
išne samouprave, od katere naprej 

se razvija krajevna samouprava. 
Druga »jara kača«, je nadalje raz

mišljal predsednik, je vprašanje 
preveč formalne samoupravne re
organizacije Železarne, čemur ni bila 
dana ustrezna dohodkovna vsebina. 
V tem pogledu je Železarna z anali
tično oceno delovnih mest že dosegla 
nek napredek v pogledu bolj 
stimulativnega nagrajevanja in na 
tem bi morali graditi naprej, ne pa 
da gre _Zelezarna v tem vedno bolj 
nazaj. To je bila dobra osnova, da 
bi oblikovali še bolj stimulativne od

nose, vključno z minulim delom. Pri 
tem je France Popit omenjal tudi 
vprašanje svobodne menjave dela 
med temeljnimi organizacijami 
združenega dela in delovnimi skup-

. nostmi in izrazil prepričanje, da 
bomo v občini te »jare kače« z do
brim delom kmalu odpravili. 

S. tem je bila zaključena razprava 
in sprejet predlog, da delovna grupa 
na osnovi razprave dopolni delovni 
in akcijski program občinske konfe
rence Zveze Komunistov Slovenije 
Jesenice. * 

Čeprav so bile razprave dovolj 
prodorne in konkretne pa vendarle 
ne moremo mimo ugotovitev, da so 
preveč prevladovali bolj ali manj 
znani gospodarski problemi v posa
meznih sredinah in v občini, ki pa se 
nedvomno povezujejo tudi z bolj ali 
manj doslednim uresničevanjem so
cialističnih družbenoekonomskih 
odnosov v posameznih sredinah, ozi
roma neodtujljivih pravic in odgo
vornosti delavcev, o čemer pa je bilo 
bore malo besed. Ni t i besede ni bilo 
o delu S Z D L , sindikata, mladine in 
drugih družbenih organizacij, oziro
ma o frontnem povezovanju v 
skupno akcijo pri doseganju temelj
nih razvojnih ciljev v občini. Vse
kakor bi ta vprašanja morala dobiti 
ustrezno mesto v delovnem in akcij
skem programu, ki mora prav gotovo 
opredeliti tudi naloge in odgovor
nosti komunistov na omenjenih pod-

. ročjih. Na konferencei smo tudi 
pogrešali informacijo, koliko os
novnih organizacij Zveze komuni
stov je obravnavalo gradivo za kon
ferenco in se opredelilo do izpo
stavljenih vprašanj oziroma predlo
ženega delovnega in akcijskega pro
grama. Po različnih ustnih informa
cijah je bilo takih organizacij bolj 
malo, kar prav gotovo zmanjšuje 
učinek demokratičnega dogovarja
nja komunistov v občini za delovno 
in akcijsko usmerjenost v nasled
njem obdobju. Tudi v tem pogledu 
bi morali dograjevati metode dela 
Zveze komunistov v občini, da do
sežemo večjo idejnopolitično in 
akcijsko enotnost. 

Pri montaži ventilacije na odpraševalni napravi (Foto l. Kučina) 

JAPONSKA 
Zaradi hitrega naraščanja stroš

kov za prevoz železove rude in pre
moga za koksiranje, je pričela naj
večja . japonska železarska družba 
Nippon Steel Co. sodelovati z la
dijskimi prevozniki in ladjedelnica
mi z namenom, da bi razvili novo 
ladjo, ki bi porabila manj pogon
skega goriva. Prvi dve takšni ladji 
bosta zgrajeni leta 1982 in bosta 
večji kot običajne ladje z nosilnostjo 
130.000 dwt, imeli bosta posebno 
velike ladijske vijake in posebno ob
liko za čim manjši odpor proti vetru. 
Nippon Steel uvozi letni okoli 75 
milijonov ton materiala za potrebe 
svojih železarn in ladje porabijo za 
prevoz te količine dve milij. ton. 

Z D A 
V tej državi so leta 1980 izdelai 

100,8 milij. ton surovega jekla, kar je 
po letu 1963 doslej najmanjša koli
čina in s tem je ta država prvič za
sedla za Sovjetsko zvezo in Japon
sko tretje mesto na svetu. V kisik-o-
vih konvertorjih so v tem letu 
izdelali 61,2?, v obločnih električ
nih pečeh 27,27 in v S M pečeh 
11.6 7 , surovega jekla. Na napravah 
za kontinuirno vlivanje je bilo odlito 
20 7 celotne količine surovega jekla, 
medtem ko je bilo izdelanega oglji
kovega jekla 84,7 7 , legiranega 
13.7 7 in nerjavnega 1,6 7 . 

BRAZILIJA 

Nov brazilski rudaiski kompleks 
Carejos, ki ga sedaj gradijo in bo 
pričel obratovati leta 1985 z letno 
zmogljivostjo 15 milijonov ton že
lezove rude, ki se bo lota 1986 
povečala na 25 milijonov ton. Bra
zilska rudarska družba C V R D bo že 
letos sklenila pogodbe za dobavo 6 
milijonov ton železove rude za-
hodnonemškim železarnam, 3 mili
jone ton francoskim, 2,5 miljona ton 
italijanskim in japonskim 13 mili
jonov ton letno. Prve t r i pogodbe 
bodo služile kot bančno jamstvo za 
posojilo, ki ga je brazilska družba 
dobila v zahodni Evropi za odpira
nje tega rudarskega kompleksa, ki 
obsega poleg samih rudniških na
prav tudi gradnjo železniške proge 
in pristanišča. 

JAPONSKA 
Šest največjih japonskih železar

skih družb je poslalo v ZDA posebno 
delegacijo strokovnjakov, k i ' bodo 
proučili možnost dobave povečanih 
količin premoga za koksiranje za 
leto 1981 in 1982 s področja zahodne 
obale in zveznih držav Utah, Oregon 
ter Washington. Japonske železarne 
uvažajo sedaj približno eno četrtino 

vsega potrebnega premoga iz ZDA in 
to predvsem iz Vzhodne obale. Ja
ponski predstavniki bodo proučili 
možnosti transporta premoga po 
železnici in preko pristanišč, kakor 
tudi izkop premoga v rudnikih. Kot 
novi pristanišči za premog proučuje
jo Long Beach in Seatle na Zahodni 
obali ZDA, obstaja pa tudi možnost 
za gradnjo popolnoma novega pri
stanišča. 

VELIKA BRITANIJA 
Britanska vlada se je zelo nerada 

odločila, da nudi skoraj bankrotirani 
britanski državni železarski družbi 
British Steel Co. še »zadnjo prilož
nost« s finančno podporo sanacij
skemu programu, ki je bil predložen 
ob koncu preteklega leta. Ta pro
gram ne predvideva samo znižanje 
števila zaposlenih za okoli 20.000, 
temveč tudi močno finančno pod
poro iz državne blagajne. Za obdobje 
sedanjega poslovnega leta, ki se iz
teče ob koncu letošnjega marca, bo 
dobila BSC še 150 milijonov funtov 
šterlingov, kar bo povečalo skupno 
vsoto državnih subvencij v letoš
njem poslovnem letu na 1,12 milij. 
funtov šterlingov. Za obdobje 
poslovnega leta 1981/82 predvideva 
sanacijski program dotacijo na-
daljnih 730 milijonov funtov šter
lingov, kar bi naj omogočilo, da bi v -
letu 1981/82 dosegal BSC pozitivno 
zaključno bilanco. Letošnja izguba, 
ki jo cenijo na 450 milij. funtov šter
lingov bi naj v prihodnjem poslov
nem letu padla na 225 milij. funtov 
šterlingov. Poleg tega bo potrebno 
takoj zbrisati obstoječe davčne ob
veznosti do države v višini 3,5 
milijarde funtov šterlingov, poleg 
tega pa po možnosti še kasneje 
nekaj dodatnih milijard. 

LR KITAJSKA 
Zaradi gospodarskih težav je 

kitajsko podjetje za uvoz najprej 
preklicalo pri japonskih dobaviteljih 
naročilo za dobavo vroče valjanih 
trakov, naročeno za veliko integral
no železarno Baoshan.Pred kratkim 
pa je sledilo tudi storno naročilo za 
hladno valjamo iste železarne z let
no zmogljivostjo 1,3 milijona ton, 
naročeno v Zvezni republiki Nemči
ji. Pri tem je kitajska stran priprav
ljena plačati določene stroške, ki so 
bili s tem povezani. Takšna sprem
ljajoča situacija je povzročila veliko 
razočaranje tako v zahodnoevrop
skih, kakor tudi v japonskih indu
strijskih krogih, ki so v zvezi z indu
strijsko izgradnjo v L R Kitajski 
računali na velik obseg naročil in
dustrijske opreme tudi v bodoče. 
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DOLGOROČNI DRUŽBENI P L A N OBČINE IN URBANISTIČNI NAČRT J E S E N I C E (I) 
V nekaj nadaljevanjih bomo objavili povzetek gradiva za 

dolgoročni družbeni plan občine Jesenice za obdobje 1981 — 1985, 
2000 in prostorski del, ki vključuje tudi urbanistični načrt mesta 
Jesenice. Danes pričenjamo z objavo prvega dela, ki ga je pripravila 
strokovna delavka Biroja za urbanizem in stanovanjsko poslovanje 
Jesenice, inž. Marjana SENC AR. -

Namen prostorskega dela dolgo
ročnega družbenega • plana mesta 
Jesenice za obdobje 1981 — 1985 in 
1995, 2000 je na podlagi izbrane 
variante gospodarskega razvoja in 
poselitve, določiti namensko rabo 
prostora, ki predstavlja sintezo 
usklajenih interesov _vseh tistih 
dejavnosti, k i zasedajo prostor in za 
svoj razvoj potrebujejo večji pro
storski obseg. 

Zasnova namenske rabe pro
stora določa: 

— Poselitvene površine, ki obse
gajo obstoječe zazidane' površine in 
površine, predvidene za razvoj sta
novanj s spremljajočimi dejavnost
mi, centralne dejavnosti (oskrba in 
storitve), industrijo in večje uporab
nike v II. in III. sektorju proizvod
ne servisne dejavnosti), površine 
počitniških bivališč in turističnih 
nočitvenih objektov. 

— Gozdne površine, kmetijske 
površine, prometne in komunalne 
površine, površine za pridobivanje 
kamnitih materialov in vodne po
vršine. 

— Določena so varstvena območ
ja in turistično-rekreacijska območ
ja z možnostjo dvojne rabe površin 
(šport, rekreacija — kmetijstvo). 

Dolgoročna usmeritev namenske 
rabe prostora se bo uresničevala po
stopoma, s srednjeročnimi plani. 

1. STANOVANJA 
Razmestitev stanovanj v občini 

Jesenice sledi III. varianti poselitve, 
ki pomeni zmerno rast vseh naselij v 
občini, razen ožjega dela mesta Jese
nice in usmerjanja demografskega 
razvoja z mestnega središča pretež
no v naselja Mojstrana (30%) in Ži
rovnica (50%), delno v naselja Blej
ska Dobrava, Hrušica in Planina 
pod Golico (20%). Razvoj centralnih 
dejavnosti in industrije naj bi se še 
naprej usmerjal v mesto Jesenice. 

Površine za stanovanja so izraču
nane na podlagi potreb za naravno 
rast prebivalstva, aproksimativnih 
gostot za individualno in družbeno 
gradnjo in znašajo skupno z obsto
ječimi 474 ha. 

Analiza stanovanjskih območij v 
občini Jesenice, v katerih imamo 
9311 stanovanj od tega 5758 v me
stu, kaže, da se neustrezno bivalno 
okolje glede osončenja, raznolikosti 
stanovanj, onesnaženja okolja, pre
velike zazidanosti, pomanjkanja ze
lenja, odmika od industrijskih ob
močij, kritično povečuje v mestu Je
senice in manj v drugih naseljih v 
občini Jesenice. 

Razvoj prebivalstva v občini zgolj 
po naravni rasti (brez priselitev) je 
ocenjen na 33.749 prebivalcev leta 
2000, od tega v mestu 21.459 preb. 
Povečano število prebivalstva po 
naravni rasti bo ostalo v naseljih, 
razen v ožjem delu mesta Jesenice, 
kjer je predvidena stagnacija prebil 
valstva in bo potrebno z rekonstruk
cijo in ureditvijo doseči racionalnej
še gostote, izboljšavo bivalnih pogo
jev in kompletiranje z oskrbnimi 
funkcijami in komunalnimi uredi
tvami. 

Tretja varianta poselitve Tžraža 
težnjo po gradnji na geološko-grad-
beno ustreznih zemljiščih, izrabo 
gozdnih zemljišč, ki niso primerna 
za proizvodnjo in nimajo varovalne
ga pomena, v čim večji meri oKra : 

njanje kmetijskih zemljišč I. in II-
kategorije, zgostitev obstoječih na
selij in racionalnejšo rabo zemijiše s 
primerno gostoto zazidave. 

Za graditev stanovanj bodo.izvrše
ne raziskave, izdelani ureditveni oz. 
zazidalni načrti in investicijsko-teh-
nična dokumentacija, pridobljena in 
opremljena bodo zemljišča v nasled
njih območjih: 

— KS Rateče: načrt prenove na
selja, zazidalni načrt vzhodno od na
selja in severno od ,gove ceste, ter v 
območju Kamne. * ••« 

— KS Kranjska gora: načrt 
prenove starega dela naselja Podko
ren in Kranjska gora, ter zazidalni 
načrti v Logu, Črtenju in Gozd Mar
tuljku. V starih delih naselij je mo
goče pridobiti 20 % stanovanj. 

— KS Dovje-Mojstrana: načrt 
prenove obstoječih stanovanjskih 
območij ter starega jedra naselja 
Mojstrana in _ Dovje, raziskave in 
izdelava zazidalnih načrtov za druž
beno gradnjo na desnem bregu regu
lirane Save in vzhodno od Dovjega 
(Kamne). Potrebno bo 19,8 ha po
vršin za stanovanja. 

— KS Planina pod Golico: zazi
dalni načrti za gradnjo individual
nih hiš. 

1 0 ŽELEZAR 

— KS BlejskavDobrava: zazi
dalni načrti za družbena in indivi
dualna stanovanja jugozahodno od 
naselja ter zapolnitev obstoječe sta
novanjske zazidavejia Kočni. 

— KS-Hrušica: gradnja družbe
nih in individualnih stanovanj v ob
močju Z N Belo polje, sanacija in za
polnitev obstoječega naselja. 

— KS Plavž, Sava, Podmežak-
lja in Javornik-Koroška Bela: sa
nacijski načrti za posamezna ob
močja v mestu Jesenice, zazidalni 
načrti za posamezna območja "v me
stu Jesenice, zazidalna načrti in 
oprema zemljišč ali investicijsko-
tehnična dokumentacija in gradnja 
v območjih Z N Podmežaklja, Z N 
Center II, Z N Center I, Z N 
Partizan, Z N MIŠ-2. ZN Javornik, 
Z N Koroška Bela. 

Do leta 2000 bo treba v mestnih 
K S zagotoviti 25,00 ha površin, 20 7 
stanovanj pa bo pridobljenih z 
rekonstrukcijo obstoječih naselij. 

— KS Žirovnica: načrt prenove 
za naselja Moste — Žirovnica — 
Selo — Zabreznica — Breznica .— 
Doslovče — Smokuč — Rodine — 
Vrba — Breg in odkup, priprava in 
komunalna ureditev zemljišč za 
gradnjo družbenih in individualnih 
stanovanjskih objektov v območjih 
Z N Selo, Zabreznica, Moste, Breg, 
Rodine, sondiranje primernih zem
ljišč in izdelava zazidalnih načrtov v' 
Mostah — Žirovnici — Selu — 
Smokuču. 

Za povečano število prebivalcev 
bo treba zagotoviti 32,6 ha površin 
in dodatno za rušenje 14 ha. 

2. INDUSTRIJA 
Za občino Jesenice je karakteristi

čen industrijski razvoj, zasnovan 
predvsem na eni sami industrijski 
stroki, to je črna metalurgija. Po
manjkanje stavbnih zemljišč za in
dustrijo, v bodoče manj aktivnega 
prebivalstva, pomanjkanje surovin, 
velika fluktuacija nekvalificiranih 
delavcev, neustrezna kvalifikacijska. 
sestava, povečujejo problem indu
strije. Industrija, razen lesno-suro-
vinskih virov in gradbenih materi
alov, nima svoje surovinske osnove. 
Zato igra pri nadaljnjem razvoju 
najpomembnejšo vlogo akumulirano 
družbeno bogastvo, zgrajena infra
struktura in tehnični napredek z 
novo tehnologijo. Dopolnitev proiz
vodnje, ki temelji na črni metalurgiji 
in kovinskem repro materialu,. je 
mogoča predvsem z naslednjimi in
dustrijskimi panogami: stroji in na
prave, kovinski izdelki, električni 
stroji in aparati in končni izdelki iz 
lesa. 

V elementih TOZD, so bile zbrane 
potrebe TOZD glede števila zaposle
nih, izdelana je bila dolgoročna de
mografska ocena zaposlenih poten
cialov i n dolgoročna gospodarska 
projekcija potrebnih zaposlenih po 
panogah in dejavnostih industrije, 
Ugotovljeno je, da bi po gospodarski 
projekciji leta 2000 primanjkovalo v 
občini 3938 zaposlenih, po elementih 
TOZD pa 5510 vseh zaposlenih, od 
tega največ v industriji. Ocenjeno je, 
da bo kjub pričakovanemu prilivu 
zaposlenih iz občine Radovljice 
(2430) pomanjkanje števila delavcev 
povzročalo velike razvojne probleme 
v občini Jesenice. Potrebe industrije . 
po zemljiščih so načrtovane na osno
vi potreb TOZD (elementi TOZD). 
na osnovi dolgoročne strokovne oce
ne- potreb industrije ter potreb 
mesta Jesenice za obrt, skladišča, 
komunalne, transportne in storitve
ne dejavnosti. Izračunano je, da so 
potrebne dodatne površine 113 ha, ki 
naj bi jih v večji meri pridobili z re
konstrukcijo obstoječih območij. 
Rezervati do leta 2000 šo ocenjeni 
na 81 ha. Površine za industrijo in 
druge uporabnike prostora v II. in 
III. sektorju, skupno z obstoječimi, 
so ocenjene v izmeri 415 ha. 

Primerna zemljišča za industrijo 
in- uporabnike prostora v II. In 
III. sektorju je mogoče pridobiti le 
na tleh določene geomehanske 
trdnosti, na naklonu 5—10 7 , kar 
predstavlja največji prostorski pro : 

blem v občini Jesenice. Potrebni 
bodo posebni ukrepi, zlasti s pridobi
vanjem zemljišč z regulacijo savske 
struge in rekonstrukcijo celotnega 
območja Železarne skupno s hlado. 
Pozidava Belškega polja, ki pomeni 
poseg na kmetijsko zemljišče I. kate
gorije, je izjemoma možen z izraže
nim posebnim družbenim interesom. 

Industrijsko-transportno-servisna 
območja in cone v občini Jesenice 
do leta 2000 so predvidene: 

-'• KS Dovje-Mojstrana: razširi
tev lesno-predelovalne industrije 
L I P Bled na območje levega brega 
regulirane savske "struge na skupno 
8,00 ha površine. 

— KS Hrušica: mejno-kontrolni 
plato, plato za tovorna vozila in ser
visni platoji ob AC na desnem bregu 
Save, območje separacije in prodne 
pregrade na levem bregu Save, 

— KS Plavž: Plavž I. in Plavž II, 
>everno. in južno od avstrijske proge 
na levem Savskem bregu, 

— KS Plavž in Sava: območje 
Dinos, R T P II., železniške postaje in 
Gradisa na levem bregu Save vzh. od 
jeseniškega potoka, 

— KS Sava - KS Podmežak
lja — KS Javornik-Koroška 
Bela: industrijska cona Železarne 
(L, IL, III., IV. - Belško polje), 
industrijsko-obrtna cona na desnem 
bregu Save, 

— KS Blejska Dobrava: ind. 
cona Železarne in Iskre. V mestnih 
K S potrebujemo 100 ha površin za 
industrijo in večje porabnike prosto
ra v II. in IIL sektorju, 

— KS Žirovnica: območje Elek
trarne Moste in Planike v Breznici-
na 3,00 ha zemljišča. 

3. DRUŽBENE DEJAVNOSTI: 

3.1. Izobraževanje: 
Poleg dveh centralnih osnovnih 

šol ima občina Jesenice še štiri sa
mostojne in eno podružnično osnov
no šolo ter posebno osnovno šolo 
(3743 učencev). Do leta 2000 je treba 
rezervirati skupno z obstoječimi 
2,80 ha bruto etažnih- površin oz. 
14 ha površin zemljišča, za potrebe 
posebne osnovne šole pa bi potrebo
vali minimalno 2500 kv. m. 

Po oceni gibanja števila učencev v 
srednjem izobraževanju bi za 1700 
učencev leta 2000 potrebovali 1,7 ha 
bruto etažne površine oziroma 6 ha 
zemljišč. 

Potrebne površine, zemljišča, zara
di prostorske stiske v mestu Jesenice 
ne bo mogoče zagotoviti, pridobili bi 
na predvidenih lokacijah (gimnazi
ja, srednja medicinska šola, ŽIC) le 
ustrezne bruto etažne površine, igri
šča in telovadnice pa bo treba reše
vati dodatno ob T V D Partizan. 
Ocena potrebnih površin po K S do 
leta 2000. 

— KS Rateče in KS Kranjska 
gora: dograditev in adaptacija OŠ v 
Kranjski gori potrebne površine 
zemljišča 1,4 ha 

— KS Dovje-Mojstrana: dogra
ditev in adaptacija OŠ v Mojstrani 

— KS Plavž, KS Sava, KS Ja
vornik-Koroška Bela, KS Blej
ska Dobrava: novi objekti oz. raz
širitev in preureditev obstoječih ob r 

jektov v K S Savi, K S Javornik-Ko
roška Bela in K S Blejska Dobrava 
na skupnih površinah 6%2 ha, 

— — KS Žirovnica: adaptacija 
in razširitev obstoječega objekta 
(dodatno 1,3 haV 

3.2. Otroško varstvo:-
Kapacitete vseh vzgojnovarstve-

nih enot v občini Jesenice znašajo 
699 otrok,' dejansko pa so vključeni 
v varstvo 903 otroci od tega 870 
predšolskih otrok in 33 dojenčkov ali 
39 7 predšolske populacije, VVZ pa 
so zasedene 20 7 preko svojih kapa
citet. Za izračun potrebnih površin 
in kapacitet smo predpostavili, da bo 
do leta 1985 vključenih 60 7 , do leta 
2000 pa 100 7 otrok. Z ozirom na 
III. varianto poselitve bodo potreb
ne dodatne kapacitete v K S Moj
strana, Blejska Dobrava in Žirovni
ca. Za število vključenih otrok, ki 
smo jih planirali do leta 1985 (1833) 
bi potrebovali 5,5 ha zemljišč, oz. 
9,5 ha zemljišč do leta 2000 ( 3962 
otrok) in sicer: 

— KS Rateče: ena V V U - nov 
objekt in 1525 kv. m zemljišča, 

— KS Kranjska gora: en objekt 
v Kranjski gori in adaptacija prosto
rov bivše šole v Martuljku na skup
no 6000 kv. m površine zemljišča, 

— KS Dovje-Mojstrana: dve 
vzgojno varstveni ustanovi (na 7800 
kvadratnih metrih zemljišča). 

— Mesto Jesenice: gradnja treh 
novih objektov in razširitev obstoje
čega v K S Plavž in K S Podmežaklja, 
gradnja dveh objektov v K S Sava, 
gradnja dveh objektov v K S Javor
nik-Koroška Bela, gradnja novega 
objekta v K S Blejska Dobrava, 
gradnja novega objekta v K S Hruši
ca. Potrebne površine: skupno 
4,37 ha, 

— KS Žirovnica: gradnja štirih 
objektov zmogljivosti 15—200 otrok, 
potrebne površine: 5160 kv. m. 

3.3. Socialno skrbstvo 
V občini Jesenice obstaja socialni 

.zavod dom F. Berglja s kapaciteto 
200 oskrbovancev. Stremimo za 
zmogljivostjo domov za 5 7 popula
cije nad 65 let s potrebnim zemlji
ščem 40—60 kv. m na oskrbovanca. 
Organizirati je treba tudi pomoč na 
domu, zato pa bi potrebovali več 
manjših stanovanj v stanov, območ
jih in organizirano prehrano in ser
vise. Za ugotovitev ustreznih po
vršin načrtujemo v 

— KS Rateče in KS Kranjska 
gora: ureditev manjših stanovanj v 
pritličjih bodočih - družbenih stano
vanjskih objektov in zavodsko var
stvo v Žirovnici ali na Jesenicah, 

— Mestne KS: Dograditev doma 
F. Berglja in ureditev manjših sta
novanj v nižjih etažah družbenih 
stanov, objektih, 

— KS Žirovnica: gradnja nove
ga zavoda kapacitete 120 oskrbovan
cev in gradnja manjših stanoYanj v 
družbenih stanovanjskih objektih. 

3.4. Zdravstveno varstvo 
V občini Jesenice imamo: 
— bolnico Jesenice z regionalnim 

značajem, 
— zdravstveni dom: Jesenice, 

Kranjska gora, 
— ambulanta: Žirovnica, Moj

strana, 
— obratna ambulanta železarne -

Jesenice, 
lekarna: Jesenice. Kranjska 

gora 
Kapacitete objektov za osnovno 

zdravstveno varstvo bodo zadoščale 
za naslednje srednje in dolgoročne 
obdobje, če bomo sprostili stano
vanjske prostore v ZD Kranjska 
gora in ambulanti Žirovnica ter pre
selili upravne prostore Sob Jesenice. 

Potrebno bi bilo zagotoviti ustrez
no »prometno ureditev« bolnice Je
senice z rušenjem Petrolove črpalke. 

3.5. Kulturne dejavnosti 
Poklicna kultura se v jeseniški 

občini srečuje s finančnimi, prostor
skimi in kadrovskimi problemi. Zna
čilna za jeseniško občino je izredno 
visoko razvita ljubiteljska kultura, 
saj je vsak peti občan aktiven na po
dročju kulture. Na osnovi normati
vov in ob upoštevanju minimalnega 
razvojnega programa so ocenjene 
potrebne površine za kulturno-za-
bavne-družbeno-politične aktivnosti 
v krajevnih skupnostih do leta 2000: 

— KS Rateče in KS Kranjska 
gora: večnamenska dvorana in kul
turni dom z dopolnilnim programom 
v Kranjski gori na 3000 kv. m površi
ne, 

— KS Dovje-Mojstrana: . K u l 
turni center na 4000 kv. m površine, 
• — Mestne KS;. osrednji kulturni 

dom z dopolnilnim programom za 
skupno 1500 obiskovalcev, 

— KS Žirovnica: kulturni dom 
na 0.5—0,9 ha zemljišča. 

4. ZELENJE, ŠPORT 
IN REKREACIJA 

Glede na analizo sedanjega stanja 
zelenih športnih- in rekreacijskih 
površin in objektov in glede na izra
čun potreb do leta 2000 lahko ugoto
vimo, da občina zaostaja za potreba
mi. Najslabša je situacija v mestnih 
krajevnih skupnostih, saj bi že danes 
za 18.576 prebivalcev potrebovali 
34,5 ha površin, pokrivamo pa le 
25 7 potreb. Akutno je pomanjkanje 
igrišč pri V V U in OŠ, saj bi pri V V U 
potrebovali 3,4 ha površin namesto 

sedanjih "1,83 ha pri OŠ pa 6,98 ha 
namesto sedanjih 4,28 ha. Podatki 
veljajo še za leto 1978. Za telesno-
kulturno dejavnost bo treba poveča
ti površine iz sedanjih 1,95 kv. m po
vršine na prebivalca na 3,H kv. m 
površine na prebivalca občine. Za 
leto 2000 bi na načrtovano število 
prebivalcev- 33.749, potrebovali zele
nih, športnih in rekreacijskih po
vršin v izmeri 64,4 ha oz. 84,1 ha 
skupno s pokopališčnimi površinami. 

Po K S se načrtuje do leta 2000: 
— KS Rateče: ureditev rekre

acijskih in športnih površin na 
7600 kv. m površine in ureditev te-
lesno-kul turnega središča v Planici 
za tekmovalni šport ter ureditev 
smučišč in tekaških prog v povezavi 
s Kranjsko goro, 

— KS Kranjska gora: ureditev 
rekreacijskih in športnih površin za 
prebivalce na 52.920 k v. m (umetno 
drsališče, trim steza za Gmajnico, 
igrišča ob Porentovem domu, bazen 
ob šoli, ureditev pokopališča v Logu 
iti ureditev smučišč na Trebežu, 
Vršiču in v smeri proti Ratečam, 

— KS Dovje-Mojstrana: uredi
tev rekreacijskih in športnih površin 
za prebivalce na 27.600 kv. m po
vršine (ureditev turističo-rekreacij-
skih naprav v Mlačci, ob šoli in ob 
hotelu) ter razširitev smučišč na 
skupno 4,2 ha. 

— KS Hrušica: ureditev igrišč, 
trim in . tekaške steze ter ureditev-
pešpoti na desnem bregu Save na 
skupno 1,35 ha površin, 

— KS Planina pod Golico: 
ureditev otroškega igrišča, ureditev 
smučišč in sankaške proge ter pla
ninske postojanke na Golici, 

— KS Plavž na 15,50 ha: uredi
tev igrišč in športnih igrišč ob V V U 
in OS, ureditev parkovnih površin 
na Mesarjevem travniku in razširi
tev na mesto Viatorja, ureditev zele
nih in rekreacijskih površin preko 
jeseniškega potoka 
ob ŠC in preko žel. proge v Logu 
I. Krivca, ureditev zelenic in pešpoti 
v stanov, soseskah, 

— KS Sava na 8,9 ha: gradnja 
pokritega kopališča Ukova, ureditev 
igrišč ob ŽIC in ob domu Partizana, 
ureditev sprehajališč in pešpoti ter 
otroških igrišč v stanovanjskih sose
skah, 

— KS Podmežakja na 2,90 ha: 
rekonstrukcija športne hale, ozeleni
tev obrežja Save in protihrupna za
ščita ob A C , 
• — KS Javornik-Koroška Bela 
na 9,4 ha: izgradnja rekreacijskega 
centra na Kresu, igrišč ob šoli, -VVU 
in Partizanu ureditev parka talcev 
in zelenic, 

— KS Blejska Dobrava na 
2,55 ha površin: ureditev igrišč in 
otroških igrišč ob šoli in V V U ter 
ureditev rekreacijskega centra na 
Kočni, 

— KS Žirovnica: igrišča ob šoli 
in V V U , ureditev rekreacijskega 
centra Završnica ter ureditev poko
pališča v Breznici na skupno 9,7 ha 
površin. (Se nadaljuje) 

Velektrodnem obratu (Foto I. Kučina) 



S E J A SKUPŠČINE IZOBRAŽEVALNE S K U P N O S T I J E S E N I C E 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
ročje vzgoje in izobraževanja, tem
več tudi širša družbena skupnost. 
Šolski center je postal resnično od
prto družbeno, kulturno, športno 
in estetsko središče krajevne skup
nosti in mesta. Ko je izvršni odbor 
skupnosti razpravljal o predlože
nem poročilu, se je odločil, da na 
skupščini predlaga, da se izreče 
iskrena zahvala vsem občanom in 
delovnim ljudem občine Jesenice za 
njihov prispevek in razumevanje 
pri odločitvi, da se center zgradi. 
Se posebno zahvalo pa izrekajo 
izredno prizadevnemu 13-članske-
mu gradbenemu odboru, ki je z 
vso zavzetostjo opravljal nadzor 
nad uporabo sredstev, programiral 
in stalno javno spremljal dejanski 
potek gradnje. Gradbeni odbor je 
imel v času svojega delovanja 40 sej, 
njegove komisije pa 47 sestankov, 
posvetovanj in razgovor v zvezi z 
investicijo. 

POROČILO O REALIZACIJI 
FINANČNEGA NAČRTA 

IZOBRAŽEVALNE 
SKUPNOSTI JESENICE 

ZA LETO 1980 
V letu 1980 naj bi se po resoluciji o 

politiki izvajanja družbenega plana 
SR Slovenije sredstva za zadovolje
vanje skupnih potreb na področju 
osnovnega šolstva povečala v pri
merjavi z letom 1979 za 16 %, ob 
koncu leta, ko je bilo sprejeto dopol
nilo k tej resoluciji pa največ za 
18rif. Soglasje k povečanju vrednosti 
programa izobraževalne skupnosti je 
dal tudi zbor združenega dela skup
ščine občine. 

Glavni vir prihodkov izobraževal
ne skupnosti Jesenice so prispevki, 
zbrani po prispevni stopnji iz BOD. 
Ti prihodki so bili v letu 1980 dose
ženi v višini 114.905.125.75 din oziro
ma 99.28 rt, kar je za 832.874.25 din 
manj kot je bilo planirano. 

Izobraževalno skupnost je celo 
leto pestilo zaostajanje prihodkov 
nad planiranimi. Mesečno so se ti 
izpadi gibali med 2.027.352 din in 
4.443.737 din. Zaradi tako neenako
mernega in nesigumega pritoka 
sredstev, so biti na skupščini skupno
sti sprejeti sanacijski ukrepi, ki so 
opredeljevali razvoj vzgoje in izo
braževanja v letu 1980 takole: 

— zagotoviti le kontinuiteto de
javnosti in ne razvijati novih oblik 
vzgojnoizobrazevalnih dejavnosti, 

— v položaju, ko ni mogoče izva
jati novih investicij, je treba končati 
šolski center Plavž in izgradnjo je
dilnice in kuhinje v osnovni šoli Go
renjskega odreda v Žirovnici, 

— obnašati se varčno in ravnati v 
skladu z resolucijo pomeni tudi raz
poreditev dela tako, da bo dosežena 
najvišja angažiranost delavcev, po
meni boljšo organizacijo, več disci
pline in odgovornosti in ne nazadnje 
uveljavljanje delitve dohodka in 
osebnih dohodkov po delu, delovnih 
prizadevanjih in rezultatih dela. 

Ti ukrepi so pogojevali, da v letu 
1980 nismo več tako intenzivno na

daljevali z razvojem COŠ. Nadaljnji 
prehod na COŠ je izvedla le osnovna 
šola Tone Čufar, in sicer v štirih od
delkih šestega razreda, osnovna šola 
Prežihov Voranc pa na višji stopnji s 
to organizacijo pouka ni nadaljevala 
tako, kot je bil prvotno planiran 
razvoj COŠ na tej šoli. 

Podlaga za finančni načrt skupno
sti so bili 22/4-1980 na skupščini 
sprejeti kriteriji in cene vzgojnoizo
brazevalnih storitev za leto 1980. Na 
decembrski seji skupščine pa so bile 
cene korigirane, zaradi naraščajočih 
materialnih stroškov, vendar so 
vzgojnoizobraževalne organizacije 
prejele sredstva po korigirani vred
nosti programa šele 14. januarja 
1981, ko so bila za to sredstva na 
voljo. Zaradi pomanjkanja finanč
nih sredstev so vzgojnoizobraževal
ne organizacije prejemale za svoje 
programe od polletja dalje le 901 
akontacije, 100 T povračilo po po
godbenih zneskih pa šele v januarju 
1981. 

Zbrana sredstva za republiške pro
grame so bila po prvotnem planu do
sežena 104,03 "r, vendar bo v aprilu 
1981 napravljen poračun presežkov 
in primanjkljajev v vseh občinah v 
SR Sloveniji. S tem bo ugotovljena 
dejanska obveznost združevanja teh 
sredstev. Smatramo, da bi morali si
stem zbiranja sredstev spremeniti, 
predvsem pa ustaviti vplačila, ko se 
na računu zbere dovolj denarja. 

Ostali programi so se izvajali po 
načrtovani dinamiki in so bili reali
zirani v celoti. Manjša odstopanja 
od planiranih sredstev so le pri neka
terih postavkah, kar je v poročilu 
tudi pojasnjeno. 

Ob zaključku investicije Šolski 
center Plavž je bilo potrebno name
niti nekoliko več sredstev, kot je bilo 
to prvotno planirano, in sicer 
049.215 din za izdelane načrte za 
osnovno šolo Polde Stražišar, ki je 
tudi načrtovana v sklopu tega cen
tra. 

Za gradnjo jedilnice in preuredi
tev kuhinje v osnovni šoli Gorenj
skega odreda Žirovnica, so bila 
zaradi pomanjkanja finančnih sred
stev, po sklepu skupščine z dne 
10/12-1980, tej šoli dodeljena sred
stva v višini 1.200.000 din iz 75 % de
la združene amortizacije zgradb os
novnih šol. Vendar ta sredstva ne 
zadoščajo za dokončanje te investi
cije. Šola je predložila izvršnemu od
boru skupnosti celoten obračun te 
investicije, iz katerega je razvidno, 
da šola z doslej zbranimi sredstvi ni 
pokrila niti gradbenih del, pri inve
sticiji pa so še spremljajoči stroški, 
kot so: idejni in glavni načrti, razna 
soglasja za priključitev na elektro in 
vodovodno omrežje, oprema in nad
zor. Po podatkih, ki jih je šola pred
ložila bo končna vrednost investicije 
6.445.655 din, namenskih sredstev za 
te investicije pa je dobila le 4.421.243 
dinarjev. S svojo amortizacijo je kri
la del stroškov v vrednosti-956.221 
dinarjev, za manjkajoča sredstva v 
znesku .1.068.191 din, pa šola predla
ga, da se del ostanka prihodkov v 
letu 19880, namensko razporedijo v 

te namene. Izvršni odbor skupnosti 
je o problematiki razpravljal, ugoto
vil upravičenost zahteve in se opre
delil, da predlaga obema zboroma, 
da se pri razporeditvi sredstev za 
leto 1981 upošteva ta zahtevek in se 
saldo na žiro računu iz leta 1980 
preusmeri za kritje manjkajočih 
sredstev za ta objekt v višini 
1.068.000 din. 

PROBLEMATIKA 
OSNOVNOŠOLSKEGA 

PROSTORA 
IN ORGANIZACIJA POUKA 

V T E M IN NASLEDNJEM 
SREDNJEROČNEM OBDOBJU 
Vzgojnoizobraževalni zavod Jese

nice je predložil obširno problemati
ko osnovnošolskega prostora zaradi 
povečanja števila učencev prav na 
vseh šolah, kar zaskrbljujoče sprem
lja nadaljnjo organizacijo pouka v 
tem in naslednjem srednjeročnem 
obdobju. 

V pregledu navajamo le tri kritič
na obdobja, ki nazorno prikazujejo 

»Železarji! iz diagrama doseženega letnega plana ugotavljam, da boste 
morali v naslednjem planskem obdobju povečati predvsem produktivnost 
dela« 

povečanje števila učencev in oddel
kov oh začetku in izteku tega sred
njeročnega obdobja ter stanje v 
šolskem letu 1987/88: 

Osnovna 
šola: 

šolsko leto: 1980/81 
učencev/odd. 

1984/a5 
učencev/odd. 

1987/88 
učencev/odd. 

Jes.-boh. odreda 
Kranjska gora 291 11 374 14 421 17 
16. december 
Mojstrana 170 8 214 8 - 227 10 
Prežihov Voranc 
Jesenice 716 24 840 28 961 33 
Tone Čufar 
Jesenice 1.063 34 1.270 39 1.266 44 
Karav. kurir. NOB 
Koroška Bela 563 19 683 25 733 30 
Gorenj, odreda 
Žirovnica 384 16 383 16 376 16 

Iz preglednice je razvidno, da bo 
ob zaključku tega petletnega obdob
ja 577 učencev in 18 oddelkov več 
kot jih je danes. Ob podatku, da šole 
že danes ne razpolagajo z rezervnimi 
učilnicami, je stanje zaskrbljujoče. 
V poročilu vzgojnoizobraževalnega 
zavoda Jesenice so nakazani tudi 
variantni predlogi, kako bi v posa
meznih šolah razreševali prostorsko 
situacijo. 

Izvršni odbor skupnosti se je ob 
razpravi te problematike odločil, da 
predlaga obema zboroma, da pri 
opredelitvi svojih stališč izhajata iz 
smernic, sprejetih v temeljih sred
njeročnega plana izobraževalne 
skupnosti Jesenice za obdobje 1981 
do 1985. Izvršni odbor predlaga tudi 
nekaj izhodišč, ki pa bodo reševala 
situacijo samo za to petletno obdob
je. Zavedati pa -se moramo, da bi s 

tako organizacijo življenja in dela 
osnovnih šol do maksimuma angaži
rali vse sile tako z vidika kadrovskih 
kot prostorskih zmogljivosti. Pri 
izdelavi srednjeročnega plana za ob
dobje 1986/1990 pa je potrebno pro
gramirati nove prostorske enote, da 
bi lahko zadostili tudi 48. členu Za
kona o osnovni šoli, ki določa, da je 
v razredu lahko največ 32 učencev. 

PROGRAM DELA ZBOROV 
SKUPŠČINE ZA 1. POLLETJE 

1981 
Temeljna opredelitev dela obeh 

zborov skupščine izobraževalne 
skupnosti Jesenice, iz tega izvirajoča 
pa je tudi dejavnost izvršnega odbo
ra skupnosti, je opredeljena v na
slednjih tematskih področjih: 

— oblikovanje skupnih osnov po
litike vzgoje in izobraževanja, 

— samoupravna organiziranost 
in izpopolnjevanje delegatskih od
nosov v skupnosti, 

— planiranje, 
— sprejemanje vzgojnoizobraze

valnih programov. 
— širitve in posodabljanje mate

rialne osnove vzgojnoizobraževai-e 

nega dela, 
— finančnega poslovanja, 
— pristojnosti skupščine občine 

Jesenice. eva 

Navijalke elektromotorjev v elektrodelavnici -Jesenice (Foto L Kučina) 

Po tekočem traku (Foto S. Kokalj) 

Železarski globus 

J A P O N S K A 
V novembru preteklega leta je do

segel plavž St. 4 v železarni Kimitsu. 
ki pripada japonski železarski družbi 
Nippon Steel, nov rekord v porabi 
goriv in sicer 406 kg na tono grodlja. 
Pred tem je septembra dosegel 
rekord 408 kg/t plavž št. 4 železarne 
Mimau, ki pripada isti družbi. Prvi 
plavž spada s koristno prostornino 
4930 kub. m med največje na svetu, 
medtem, ko je drugi z 2290 kub. m 
manjši. Tako majhno porabo goriva 
so na japonskem plavžu dosegli s 
tehničnimi izboljšavami, med kateri
mi je treba predvsem omeniti pre
mično oklepno žrelo peči, ki omo
goča optimalno razdelitev vsipa v 
plavžu in s tem tudi ugoden pretok 
dimnih plinov, ter obsežen računal
niški sistem za kontrolo in vodenje 
procesa v peči. Poleg tega so 
izboljšali tudi kvaliteto sintra v 
vsipu, uporabljali so koks z malo 
pepela in žvepla, ter izpopolnili 
obratovanje pri prehodih. 

K A N A D A 
Druga največja japonska železar

ska družba Nippon Kokan je skle
nila s kanadskimi premogovniki dol
goročno pogodbo za obdobje 15 let 
za dobavo premoga za koksiranje. 
Po tej pogudbi, ki bo pričela veljati 
leta 1983, bodo kanadski premogov
niki dobavili 6,7 milij. ton premoga. 
S tem \se bo delež kanadskega pre
moga v železarnah te družbe povečal 
s sedanjih 16 f na 251 in to 
predvsem na račun dobav iz Avstra
lije, ki so sedaj udeležene s skoraj 
50 " i . Kaže, da želi ta družba 
dolgoročno stabilizirati vire surovin 
za potrebe svojih železarn. 

B E L G I J A 
V Belgiji obstaja podjetje, ki se že 

deset let ukvarja z zbiranjem pre
moga na odvalih bivših premogov
nikov. Samo v dveh letih 1978 do 
1979. jim je uspelo zbrati z odvalov 
1,5 milij. ton goriva, ki ga je prodala 
termoelektrarnam, medtem, ko so 
prah kupile cementarne. Predstav
niki podjetja so mnenja, da imajo 
delo zagotovljeno do leta 2000 in še 
več. saj je samo v Belgiji veliko od
valov premogovnikov, ki jih je treba 
predelati. 

K O L U M B I J A 
Na polotoku Guajira, ki leži med 

Karibskim morjem in venezuelsko 
mejo. so največje zaloge kvalitet
nega premoga v Južni Ameriki. Na 
skupni površini 140.000 ha cenijo 
zaloge na okoli 16 milijard ton. ki jih . 
bo mogoče izkoriščati z dnevnim 
kopom. Gradijo 150 km dolgo želez
niško progo, ki bo povezovala naha
jališče premoga s pristaniščem, ki je 
prav. tako v gradnji. Stroške vseh 
naložb, ki so povezane z odpiranjem 
tega premogovnika, cenijo na tri 
milijarde dolarjev, medtern. ko je 
pričetek obratovanja predviden za 
leto 1984. Večji del nakopanega pre
moga bodo izvozili. 

ROMUNIJA 
V največji romunski železarni Ga-

lac, ki predstavlja skoraj polovico 
romunske železarske proizvodnje, 
sta pričela obratovati nov plavž in 
kisikov konvertor. Plavž ima korist
no prostornino 5.500 kubičnih me
trov in v njem lahko izdelajo 2,5 mi
lijonov ton grodlja letno. Nov kisi
kov konvertor je pričel obratovati 
kot drugi v jeklarni št. 3. Letos bo 
železarna v Galacu izdelala preko 
pet milijonov ton valjanih izdelkov. 

SOVJETSKA ZVEZA 
Pred kratkim so pričeli na poloto

ku Buzači ob Kaspijskem jezeru 
črpati nafto. Posebnost te nafte je. 
da vsebuje vanadij in doslej še niso 
ugotovili kako je ta kovina v nafto 
sploh prišla. Vendar so že pričeli 
proučevati tehnologijo, ki bi omogo
čila pridobivanje vanadija iz te 
nafte. 

BOLGARIJA 
V tej državi nameravajo zgraditi v 

bližini mesta Burgas tretjo integral
no železarno. Njena letna zmoglji
vost bo izdelava milijon ton surove
ga jekla, izdelanega v obločnih elek
tričnih pečeh na osnovi železove 
gobe. V prvi fazi izgradnje, ki bo za
ključena leta 1985. bo zgrajena 
vroča valjarna trakov, nato pa 
jeklarna z napravo za izdelavo žele
zove gobe in valjarna debele ploče
vine z največjo širino 4 m. Železovo 
rudo za potrebe nove železarne bo 
dobavljala Sovjetska zveza, ki bo 
tudi skrbela za uvedbo potrebne 
tehnologije in dobavo dela opreme. 

JAPONSKA 
Japonska železarska družba Nip

pon Kokan je razvila nov sistem za 
predgrevanje jeklenega odpadka pri 
obločnih električnih pečeh z vročimi 
odpadnimi plini, ki nastanejo pri iz
delavi jekla. Na ta način ogrejejo 
jekleni odpadek pred zakladanjem v 
peč na temperaturo 400 stopinj C. S 
tem so dosegli pri 50 tonski obločni 
električni peči znižanje porabe elek
trične energije za 40 do 50 kWh na 
tono izdelanega jekla, skrajšali so 
čas trajanja šarže pet do osem 
minut in znižali porabo elektrod. Ta 
sistem omogoča uporabo • pri že 
obstoječih jeklarnah in ga lahko 
avtomatično vodimo. 

KANADA 
Ta država je postala v zadnjih le

tih močan izvoznik železove rude. 
Leta 1978 so jo v kanadskih rudnikih 
nakopali 41,4 milijona ton in izvozili 
31,9 milijona ton, medtem ko sta bili 
leta 1979 ti količini 60.1 milijonov 
ton oziroma 36,9 milijonov ton. Naj
več, okoli 50 rr, so jo izvozili v ZDA. 
medtem ko so preostale količine 
kupile Japonska in zahodnoevropske 
države. V letu 1980 je bila količina 
kanadske železne rude nekoliko 
nižja kot leta 1979, pa tudi izvoz je • 
zaradi recesije v železarski industriji 
zahodnega sveta padel. Zato so mo-T 

rali nekateri kanadski rudniki za
časno prenehati z delom. 
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VRSTNI R E D PROSILCEV S T A N O V A N J ZA LETO 1981 
Odbor za stanovanjska vprašanja pri delavskem sve

tu železarne Jesenice objavlja v skladu z 32. členom pra
vilnika o urejanju stanovanjskih vprašanj delavcev v DO 
Železarna Jesenice, predlog dopolnjenega vrstnega reda 
pričakovalcev stanovanj z novimi prosilci, ki so vložili 
vloge v letu 1980. 

Pri točkovnem vrednotenju prosilčevih stanovanj
skih in osebnih pogojev se uporablja točkovni sistem, ki 
je sestavni del pravilnika: 

1 — stanovanjske razmere, 
2 — socialne razmere, 

• 3 — zdravstvene razmere 
3 — udeležba v NOV ali internaciji, v 

v 5 — delovna doba, 
6 — čas čakanja na stanovanje, 

7 — višina delovnega prispevka delavca. 
- 8 — deficitarnost poklicev 

9 — višina finančne soudeležbe drugih delovnih or
ganizacij. 

Strokovna komisija je stanovanjske in osebne pogoje 
.ugotavljala iz prosilčeve vloge za dodelitev stanovanja 
oziroma na terenu, če je ugotovila, da je ogled stano
vanjskih pogojev nujen za ugotovitev resničnega stanja. 

Seštevek, prejetih točk po že omenjenem točkov
nem sistemu rangira prosilca na določeno mesto v vrst
nem redu. V vrstni red niso uvrščeni prosilci, ki imajo že 
ustrezna stanovanja, last železarne Jesenice, in prosijo za 
manjša. 

Na objavljen predlog imajo pravico podati pripombe 
vsi delavci TOZD in delovnih skupnosti Železarne in sin
dikalne organizacije. 

Pripombe v pisni obliki zbira odbor za stanovanjska 
vprašanja 15 dni pb objavi. 

Na osnovi zbranih podatkov bo odbor za stanovanj
ska vprašanja sprejel vrstnfred. 

Odbor za stanovanjska vprašanja ponovno opozarja 
vse prosilce ža stanovanja, da začnejo namensko varče
vati za lastno udeležbo, katero so dolžni prispevati za 
rešitev svojega stanovanjskega vprašanja. Vse informa
cije v zvezi z namenskim varčevanjem dobite pri 
Ljubljanski banki ali na oddelku za družbeni standard 
telefon 241. s. 

Kadrovski sektor 
. Oddelek za družbeni standard 

Tek. 
s t Priimek in ime 

Točke 
popr. 

Datum 
vloge 

Vrsta stan. 
želi ima 

Štev. 
član. 

Temeljna 
organizacija 

Delav. 
štev. 

1. MEDIC IDRIZ 405 05. 06. 1979 DVOS. GARS. 4 01 PLAVŽ 18779 
2. SVETINA ADI 399 19. 12. 1977 GARS. 1 33 PROFILARNA 20790 
3. JEZERŠEK MARIJA 394 29. 12. 1980 TROS. 4 92 KOMERC. FIN. 80188 
4. ERLAH FRANC 387 Í0. 10. 1979 ENOS. 2 13 VALJ. ŽICE 06925 
5. SOVILJ MIROSLAV 363 05. 03. 1975 DVOS. 3 32 ZlCARNA 29284 
6. KOVAČ IVAN 358 21.02. 1979 DVOS. 3 35 JEKLOVLEK 17964 
7. KOŠIRJURE 352 15. 01. 1979 TROS. 4 35 JEKLOVLEK 25679 
8. OSMANCEVIC TAJIB 347 11. 07. 1974 DVOS. \ 3 06 LIVARNA 21524 
9. MICEVSKI METODI 346 06. 12. 1974 DVOS. 4 01 PLAVŽ 28596 

10. BOGDANOVIC DJURDIJA 343 17. 04. 1975 TROS. 4 35 JEKLOVLEK 30410 
11. DERLING MIROSLAV 341 18. 10. 1973 DVOS. 3 94 KADR. SPLOŠ. 29642 
12. RUŠIC SILVA 341 17. 09, 1980 GARS. 1 00000 
13. HRISTOV JORDAN 340 24. 07. 1973 DVOS. 4 11 BLOOMING 27678 
14. JAGURDŽIJA FEHIM 340 21. 11. 1975 DVOS. 4 81 STROJ. DEL. 30822 
15. BUGANIK ADEM 340 27. 12. 1977 ENOS. 2 21 HVB 27343 
16. GERZIC MUHAREM 339 06. 04. 1973 TROS. 4 02 JEKLARNA 21141 
17. ROT ANGELA 332 28. 02. 1977 GARS. 1 00000 
18. STANOJEVIC LJUBO 330 24. 05. 1976 TROS. 4 02 •JEKLARNA 22869 
19. ŠTEFANOV ILČO 328 04. 05. 1976 DVOS. 4 02 JEKLARNA 30186 
20. ŽMITEK MARJAN 327 03. 02. 1977 TROS. 4 31 HLAD. VALJ. 04747 
21. KRAMAR CVETKA 327 21. 07. 1978 TROS. 4 94 KADR. SPLOS. 32130 
22. ŠMID SREČKO 325 15. 06. 1976 DVOS. 3 21 HVB 25235 
23. MALI VOJKO 325 12. 07. 1977 TROS. 4 82 REM. DEL. 30938 
24. D ABIC DRAGUTIN 324 09. 09. 1976 GARS. 1 13 VALJ. ŽICE 25821 
25. DIVJAK ANTONIJA 322 14. 05. 1974 ENOS. 2 82 REM. DEL. 27038 
26. NUZDlC MANOJLO 321 17. 12. 1976 DVOS. . 3 32 ZlCARNA 27796 
27. ZAHIC HASAN 321 12. 04. 1977 DVOS. 4 02 JEKLARNA 29356 
28. ERZAR JANEZ' 321 24. 08. 1977 DVOS: 3 18 VALJ. 2400 31142 
29. KOSTICADAM 321 06.02. 1978 DVOS. 3 82 REM. DEL. 29116 
30. KRNIČAR SREČO 321 25. 10. 1978 GARS. 1 82 REM. DEL. 23116 
31. JOVANOVGORGI 320 12. 11. 1974 DVOS. 3 02 JEKLARNA 25363 
32. MALEK NADA 320 24. 10. 1979 TROS. 4 36 ELEKTRODNI 25025 
33. STOJANOV JORDAN 319 01.08. 1975 DVOS. 4 82 REM. DEL. 27461 
.34. KOCETIVAN 319 17. 10. 1975 GARS. 1 13 VALJ. ŽICE 25675 
.35. PLESNICAR VOJKO 319 17.02. 1977 DVOS. 3 83 VZDR2EV. 30667 
36. PUKSlC ALOJZ 318 08. 11. 1974 DVOS. 3 02 JEKLARNA 28026 
37.- BANOŠEK ALOJZ 317 20. 12. 1974 DVOS. 3 97 E K T K R NOV 27703 
38. DENIC FERID 317 15. 03. 1978 DVOS. 5 02 JEKLARNA 26658 
39. PECANACNENAD 311 30. 05. 1974 DVOS. 3 01 PLAVŽ 27884 
40. DIVJAK FRANC 314 28. 02. 1975 DVOS. 3 82 REM. DEL. 27328 
41. SECKANOVIC HUSEIN 314 10. 06. 1976 TROS. 4 01 PLAVŽ 27618 
42. MARKOVlC MARIAN 314 25. 01. 1980 GARS. 1 83 VZDRZEV. 22352 
43. ZAŠEV TIME 313 12. 11. 1973 DVOS. 3 35 JEKLOVLEK 29078 
44. PLIVAC ESAD 312 17. 01. 1975 DVOS. 4 02 JEKLARNA 28401 
45. NEDIŽAVEC FRANC 312 29. 05. 1975 GARS. 1 01 PLAVŽ 27333 
46. KUNŠEK MAKS 312 29. 08. 1979 GARS. I 11 BLOOMING 22997 
47. ROTAR VINKO 312 08. 11. 1979 GARS. 1 82 REM, DEL. 81038 
48. MULALIČ ESAD 311 22. 11. 1972 DVOS. 4 32 ŽIČARNA 27783 
49. BOTONJIČ RASIM 310 16. 12. 1977 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 28688 
50. KELVIŠAR IGOR 310 09. 06. 1978 TROS. 4 31 HLAD. VALI. 24949 
51. KNAFELJC MARJAN 310 22. 0Í. 1980 ENOS. 2 18 VALJ. 2400 23130 
52. SVETINA CIRIL 309 - 05.01. 1977 GARS. 1 97 EK TKR NOV 81281 
53. PAZLAR VINKO 309 07. 06. 1978 GARS. 1 m VZDRŽEV. 25545 
54. BALIC MUHAMED 309 04. 12. 1978 DVOS. GARS. 3 94 KADR. SPLOŠ. 19963 
55. OBLAK MARIJA 309 22. 12. 1978 TROS. 4 92 KOMERC. FIN. 32143 
56. CVEK JULIJ AN 309 03. 09. 1980 GARS. 1 89 TRANSPORT 23225 
57. PETROV JANE 308 19. 06. 1975 DVOS. 3 11 BLOOMING 29901 
58. RABIC JANEZ 307 16.03. 1979 GARS. 1 89 TRANSPORT 22761 
59. REMAR JOŽE 306 06.07. 1977 DVOS. 3 89 TRANSPORT 28033 
60. ŽURMAN MARJAN 306 05. 11. 1977 DVOS. 3 21 HVB 28794 
61. BEŠIČSAKIB 305 02. 07. 1974 GARS. 1 00 27455 
62. FILIPOVIC FEHO 305 24. 10. 1974 DVOS. 4 as VZDRŽEV. 30273 
63. V U K A L I C A L E 305 15. 04. 1975 DVOS. 4 13 VALJ. ŽICE 29632 
64. MAKSE TATJANA 305 22. 12. 1975 GARS. 1 94 KADR. SPLOŠ. 28475 
65. ŠIMENC FRANC 305 09. 02. 1979 GARS. I 11 BLOOMING i 09761 
66. OGRINC IVAN ANTON 304 25.02. 1975 GARS. 1 87 ENERGETIKA 26667 
67. ALKIC HALIDA 304 09. 04. 1975 ENOS. 2 98 DRUŽB. PREH. 60680 
68. LIPUŠCEK LADISLAV 304 04. 06. 1980 GARS. -I 32 ŽIČARNA 23343 
69. ALIŠlC MUHAREM 303 12.06. 1978 ENOS. - 2 94 KADR. SPLOŠ. 19212 
70. MAŽIČ ESAD 302 22. 02. 1974 DVOS. 3 34 VRATN. POD. 21362 
71. SAVIC MLADŽAN 302 12. 03. 1976 ENOS. 2 32 ŽIČARNA 27192 
72. SPEC MIRKO 301 30. 08. 1975 DVOS. 3 94 KADR. SPLOŠ. 23075 
73. ZELENIK JOŽE 301 27.11. 1975 GARS. .1 , 01 PLAVŽ 27042 
74. CORDICZAJM 301 27. 07. 1979 ENOS. 2 82 REM. DEL. 28318 
75. REKICMUJO 300 15. 07. 1974 DVOS. 4 02 JEKLARNA 29834 
76. TERZIC HASAN 300 21. 08. 1978 DVOS, 5 94 KADR. SPLOS. 22212 
77. PAŠIČ RASIM 299 05. 05. 1975 TROS. 5 89 TRANSPORT 28111 
78. SINKOVIC FRANC . 299 29. 12. 1975 DVOS. - 3 82 REM. DEL. 29467 
79. K E M P E R L E MIRAN 299 24. 09. 1976 DVOS. 3 82 REM. DEL. 23665 
80. CIH MIRKO 298 16. 10. 1975 DVOS. 3 97 EK TKR NOV 17202 
81. PIVAC ISMET 298 01. 06. 1976 GARS. 1 Ôl PLAVŽ 26835 
82. LOJlC ESAD 298 08. 09. 1976 DVOS. 3 01 PLAVŽ 31192 
83. KAZIC A D E M 298 24.09. 1976 DVOS. 3 21 HVB 31242 
84. SOKLIC ZDRAVKO 298 21.03. 1980 ENOS. 2 13 VALJ. ŽICE 24946 
85. DUGAR MARJAN 297 30.12. 1974 TROS. DVOS. 4- 81 STROJ. DEL. '17925 
86. ŽEN JANEZ 297 09. 06. 1975 ENOS. 2 97 EK TKR NOV 29129 
87. KRAGULJ ZORAN 297 26. 05. 1977 DVOS. 3 21 HVB 31558 
88. RADIČ MILIVOJ 297 29.03. 1979 TROS. 4 02 JEKLARNA 26342 
89. DELIC MUJO 296 03. oY 1975 DVOS. 4 11 BLOOMING 30532 
90. ALEKSIC DRAGICA 296 25. 06. 1979 TROS. 5 97 EK T K R NOV 27262 
91. OMANOVIC OSMAN 295 18. 02. 1975 DVOS. 4 35 JEKLOVLEK 28581 
92. DŽAFICZULFO 295 04.03 1976 DVOS. 3 13 VALJ. ŽICE 30653 
93. VOGRINClC TONČKA 295 06.12 1976 DVOS. 3 98 DRUŽB. PREH. 29892 
94. BOJADŽlC ŠEFIK . 294 23. 05 1974 TROS. 6 11 BLOOMING 29888 
95. ŠRANC URŠKA 294 18.04. 1975 DVOS. 3 31 HLAD. VALJ. 30328 
96. PONJAVICPEJO . 2S4 21.10 1975 GARS. 1 82 REM. DEL. 28997 
97. GLUHALIC BEČO 294 08. 11 1976 ENOS. 2 02 JEKLARNA 30462 
98. DŽAMASTAGIC VEHID 294 24. 12. 1976 DVOS. 3 97 EK TKR NOV 28198 
99. ZUPANČIČ PAVEL 294 04. 05 . 1977 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 27403 

100. DAUTOVIČ MEHO 293 25.02 . 1975 DVOS. 4 02 JEKLARNA 27730 
101. TERSEGLAV JANEZ 293 14.06 . 1979 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 31722 
102. ŽVAGEN ALOJZ 292 31. 10 . 1978~ -GARS. 1 32 ŽIČARNA 25674 
103. MELIČ RABIJA 292 08. 10 . 1979 DVOS. 3 32 ŽIČARNA 32537 
104. PAŠIČ REDŽEP 291 01.09 . 1975 DVOS. 3 89 TRANSPORT 30559 
105. GALUF MARIJA 291 04.08 . 1976 DVOS. 4 98 DRUŽB. PREH. 60863 
106. HA VIČ FADIL 291 22. 10 . 1976 ENOS. '2 83 VZDRŽEV. 29111 
107. ZVIZDALOMILE 291 26. 01 . 1978 DVOS. GARS. 3 02 JEKLARNA 27447 
108. RAILIČLAZO 290 11.10 . 1974 DVOS. 3 01 PLAVŽ 27750 
109. PLAVŠIČ NIKOI.A 290 01.09 . 1975 GARS. 1 81 STROJ. DEL. 28010 
110. BJELANOVIČ JOCO 290 13.04 . 1976 DVOS. 3 02 JEKLARNA , 29575 
111. DŽINDIČ MEJRA 290 06. 01 . 1977 DVOS. 6 98 DRUŽB. PREH. 60868 
112. NIKOLIČRATKO 290 06.04 . 1977 DVOS. 3 82 REM. DEL. 29464 
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113. TOMEŠIC ANDRIJA. 
114. RADIČIC DRAGO 
115. GORŠETOMAZ 
116. BUHA MIROSLAV 
117. REBERNIK FRANC 
118. JERŠIN BRANKO 
119. TROJER RADOVAN 
120. MOHORIC MIRKO 
121. HODZIČALMAZ 
122. BANOVIČMIČO 
123. MLADENOVIČTOMISLAV 
124. PANZALOVIC B O R A ' 
125. JAKELJ EMIL 
126. ROZMAN ZORAN 
127. STOJAN MARJANA 
128. DŽINIC AVDO 

. 129. NUMANOVIC RASIM 
130. DOŠENOVIČ DZORDZE 
131. MUŠIČEŠEF ' . 
132. DUČANOV1C ISMET 
133. ŠEBJANIČ MILAN 
134. MURATOVIČ J A S I M 
135. SABOTIN FRANC 
136. KlClN HUSEIN 
137. KONDIČ MILAN 
138. DŽURIČIČ ANTON 

. 139. Š U V A K BRANE 
140. JOVANOVIČ ČEDOMIR 
141. OSMANOVIČ ZIJAD 
142. V A R L IZTOK 
143. NIKOLOVSKI BORO 
144. HOROZOVIČ HINZO 
145. STEVANOVIČ ANTON 
146. LUKANČIČ IGNACIJ 
147. JAN POLONA 
148. SKUBE ANTON 
149. HANDANAGIČ HUSE 
150. TOMIČ TIHOMIR 
151. DRAGIČEVIC IVAN 
152. MATUŠ KATARINA 
153. VUKALJČ BRACO 
154. BLAGOJEVIC SAVO " 
155. KRAŠOVEC MIRKO 
156. BABIC JANEZ 
157. FOCAKOVIČ IZET 
158. PODLIPNIK ZORA 
159. JURKOVIC MIHA 
160. LAZAREV TRAJAN 
161. KRSTIČ MILAN 
162. ŽELEZNIKAR VIKTOR 
163. IBRAHIMOVIČ ALIJA 
164. BEŠIČ SAFET 
165. POLANEC MARJAN 
166. TROŠT RUDOLF 
167. HRVAČANIN MIODRAG 
168. LEKŠE ZDENKA 
169. STEVANOVIČ M A R A 
170. MUMINOVIC HUSEIN 
171. SECKANOVIC MIRSAD 
172. NIKOLlC MILENKO 
173. PETROVIČ MATO 
174. ALEŠ BRANKO 
175. KEŠINA NIKO 
176. SKENDEROVIČ KADRO 
177. BLAGOJEVIC MILAN -
178. DIMAČILIJA 
179. ZRNIČ ČEDO 
180. KESIČ REFIK 
181. KLINAR ROMAN 
182. PIVAČ DERVIŠ 
183. BJELOPOLJAC MUJO 
184. ROSIC SULEJMAN 
185. LOVICSENAD 
186. VLAHEK SREČKO 
187. GRUMEREC VITOMIR 
188. SELIMOVIČ FERID 
189. MAHIČ ENES 
190. BUGANIK IVO 
.191. MILTKOVIČ DŽURO 
192. PANIČ SIMO. 
193. KOBAŠLIČ NIJAZ 
194. BLAGOJEVIC MILOSAV 
195. IVELICIVO 
196. JASNIC MAJDA 
197. RAKOVIČ SADIK 
198. TRAKO MEHMED 
199. REVEN MILAN 
200. MALKOČ ABID 
201. MRDŽA MIRKO 
202. ILIČ DIMITRIJA 
203. BLATNIK KARMEN 
204. STARE VOJKO 
205. KOKALJ RADO 
206. PRLJA ANGELA 
207. HAMULIČ MESUD 
208. MLAKAR ANTON 
209. STARE DANILO 
210. KLJUČANIN RASIM 
211. ROMIH BRANKO 
212. HUSKIČ MIRZET 
213. BERTONCELJ-SANDI, ing. 
214. CIMIRATIČ VAHID 
215. ŽEN SREČKO 
216. H A D Z I C S M A I L 
217. MAJDANKIČ MESUD 
218. ČINDRAK MUJO 
219. MILJEVIČ MIRKO 
220. SUSNIK NIKOLAJ 
221. PRAČALICABAS 
222. LUKIČGOJKO 
223. TADIČ MILAN 
224'. MUJEZINOVIČ IBRAHIM 
225. JOGIČ MIRJAM 

2̂89 03. 12. 1974 DVOS. I 32 ZlCARNA 30111 
289 26. 12. 1974 DVOS. 3 18 VALJ. 2400 28895 
289 14. 07. 1976 DVOS. 3 82 REM. DEL. 27920 
289 30. 08. 1976 DVOS, 3 83 VZDRŽEV. 28963 
289 02. 10. 1976 ENOS. 2 81 STROJ. DEL. 28500 
289 10. 11. 1976 DVOS. 3 97 EK TKR NOV 28823 
289 25. 01. 1977 GARS. 1 97 EK TKR NOV 26714 
289 16. 08. 1977 GARS. 1 83 VZDRŽEV. ' 29505 
289 04. 09. 1978 GARS. 1 89 TRANSPORT 23566 
288 28. 08. 1975 GARS. 1 02 JEKLARNA 28990 
288 16. 08. 1976 DVOS. 4 02 JEKLARNA 29699 
288 19. 08. 1976 GARS. 1 21 HVB 27848 
288 09. 03. 1977 DVOS. ' 3 83 VZDRZEV. .30764 
288 12. 03. 1979 DVOS. 3 31 HLAD. VALJ. 28949 
287 05. 03. 1975 GARS. 1 18 VALJ. 2400 29810 
287 23. 12. 1975 DVOS. 3 02 JEKLARNA 30896 
287. 25. 01. 1978 GARS. 1 81 STROJ. DEL. 28872 
286 02. 06. 1977 ENOS. 2 02 JEKLARNA 29897 
286 25. 10.1977 GARS. 1 00 28993 
286 05. 10. 1978 . DVOS. 3 89 TRANSPORT 31771 
286 03. 02. 1979 GARS. 1 02 JEKLARNA 25278 
285 22. 02. 1974 DVOS. 4 01 PLAVŽ 29387 
285 07. 05. 1975 ENOS. 2 82 REM. DEL. ' 29839 
285 02. 12. 1975 TROS. DVOS. 6 94 KADR. SPLOŠ. 21779 
285 23. 11. Î976 DVOS. 5 89 TRANSPORT 28090 
285 04. 04. 1977 DVOS. 3 11 BLOOMING 28040 
285 16. 06. 1977 DVOS. 3 00 31118 
285 30. 06. 1978 ENOS. o 32 ZlCARNA 28569 
285 04. 12. 1978 DVOS. 3 32 ZlCARNA 32089 
285 29. 12. 1978 DVOS. 3 ' 82 REM. DEL. 30153 

• 284 10. 08. 1976 ENOS. 2 13 VALJ. ŽICE 29229 
284 01. 09. 1977 DVOS. 3 11 BLOOMING 28824 
284 16. 01. 1980 TROS. 4 83 VZDRŽEV. 27379 
284 01. 04. 1980 DVOS. 3 83 VZDRZEV. - 26702 
283 29. 01. 1976 DVOS. 3 31 HLAD. V A U . 27889 
283 16. 02. 1976 DVOS. 3 97 E K T K R NOV 30421 
283 17. 03. 1976 DVOS. 3 02 JEKLARNA 30513 
283 05. 05. 1976 GARS. 1 83 VZDRZEV. 29051 
283 20. 09. 1976 DVOS. •T 94 KADR. SPLOŠ. 30197 
283 27. 02. 1978. DVOS. 4 94 KADR. SPLOŠ. 31195 
282 26. 02. 1976 GARS. 1 18 VALJ. 2400 29177 
282 02. 11. 1976 DVOS. 3, 83 VZDRŽEV. 30371 
282 02. 02. 1978 ENOS. 2 81 STROJ. DEL. 26724 
282 21. 07. 1978 TROS. 5 97 EK TKR NOV 28021 
282 05. 10.1978 DVOS. 3 11 BLOOMING 30437 
282 24. 12. 1980 ENOS. 2 98 DRUŽB. PREH. 26817 
281 06. 04. 1978 GARS. 1 83 VZDRZEV. 27523 
280 13. 01. 1975 DVOS. 3 02 JEKLARNA 28817 
280 13. 04. 1976 DVOS. 3 31-HLAD. V A U . 29577 
280 ,19. 04. 1976 DVOS. 3 87 ENERGETIKA 11356 
280 20: 04. 1976 GARS. 1 83 VZDRŽEV. 29249 
280 09. 12. 1976 ENOS. 2 87 ENERGETIKA 29462 
280 10. 02. 1977 GARS. I 02 JEKLARNA 27023 
280 14. 03. 1977 DVOS. 3 &3 VZDRŽEV. 26800 
280 13. 06. 1977 DVOS. 3 87 ENERGETIKA 29645 
280 26. 12. 1978 ENOS. 2 97 EK TKR NOV 26745 
279 06. 02. 1974 DVOS. 3 33 PROFILARNA 29648 
279 04. 04. 1974 DVOS. 4 02 JEKLARNA 28913 
279 13.12. 1976 DVOS". 3 02 JEKLARNA 30152 
279 29. 03. 1977 DVOS. 3 21 HVB 29714 
279 .15. 05. 1978 GARS. 1 01 PLAVŽ 27054 
279 17. 06. 1980 GARS. 1 82 REM. DEL. . 26203 
'278 12. 02. 1976 GARS. 1 36 ELEKTRODNI 29233 
278 15. 07. 1976 GARS. 1 31 HLAD. V A U . 29409 
278 02. 11. 1976 ENOS. 2 02 JEKLARNA 30372 
278 23. 11. 1976 DVOS. 4 32 ŽIČARNA 31100 
278 06. 05. 1977 DVOS. 3 82 REM. DEL. 28829 
278 23.12. 1977 GARS. 1 11 BLOOMING 28936 
278 23. 06. 1978 GARS. 1 94 KADR.SPLOŠ. 26767 
277 03. 03. 1976 DVOS. 3 89 TRANSPORT 29895 
277 24. 02. 1978 DVOS. 3 II BLOOMING 28874 
277 .30. 05. 1978 DVOS. 3 21 HVB 31924 
277 04. 10. 1978 DVOS. 3 21 HVB 28556 
277 23. 08. 1979, DVOS. 3 82 REM. DEL. 27627 
277 18. 09. 1979- TROS. 4 82 REM. DEL. 28810 
276 22. 09. 1975 TROS. 4 83 VZDRZEV. 29975 
276 01. 09. 1977 TROS. 4 01 PLAVŽ 30019 
276 09. 07. 1979 GARS. 1 33 PROFILARNA 27373 
276 27. 08. 1979 GARS. 1 31 HLAD. VALJ. 27142 
275 03. 05. 1974 DVOS. 4 32 ŽIČARNA 26495 
275 15. 10. 1977 DVOS. 3 02 JEKLARNA 29329 
275 17. 09. 1980 DVOS. 4 94 KADR. SPLOŠ. 27088 
274 16. 02. 1973 DVOS. 3 02 JEKLARNA 29013 
274 07. 09. 1976 ENOS. 2 97 EK TKR NOV 31104 
274 25. 06. 1977 GARS. 1 13 V A U . ŽICE 29040 
274 16. 08. 1977 DVOS. 3 11 BLOOMING 29794 
274 09. 12. 1977 DVOS. 3 83 VZDRZEV. 30123 
273 22.10.1974 TROS. 4 02 JEKLARNA 25081 
273 15. 03. 1976 GARS. 1 01 PLAVŽ 30321 
273 25. 03.1976 GARS. 1 13 V A U . ŽICE 30380 
273 . 24. 09. 1976 ENOS. 2 97 EK TKR NOV 30607 
273 27. 09. 1976 GARS. 1 97 E K T K R NOV 29678 
273 31. 12. 1976 ENOS. 2 83 VZDRŽEV. 31164 
273 03. 05. 1978 DVOS. 3 35 JEKLOVLEK 26918 
273 12. 07. 1978 DVOS. 3 01 PLAVŽ • 31017 
272 27. 03. 1975 TROS. 4 02 JEKLARNA 20988 
272 15. 09. 1976 GARS. 1 82 REM. DEL. 29635 
272 24.12. 1976 GARS. 1 82 REM. DEL. 29478 
272 13. 01. 1977 GARS. , \ 97 EK TKR NOV 27353 
272 22. 06. 1978 DVOS. 4 18 V A U . 2400 30454 
272 22. 08. 1978 DVOS. 3 33 PROFILARNA 31374 
272 29. 08. 1978 ENOS. 2 21 HVB 28969 
272 09. 08. 1979 DVOS. " ' 3 36 ELEKTRODNI 23574 
272 01. 10. 1979 GARS. 1 18 V A U . 2400 21216 
271 20. 06. 1973 DVOS. .4 02 JEKLARNA 29434 
271 14. 02. 1977 ENOS. 2 37 ŽEBUARNA 29896 
271 05. 04. 1977 DVOS. 3 01 PLAVŽ .30658 
271 15. 09. 1980 GARS. 1 85 JEKLOVLEK 27547 
270 21. 06. 1976 DVOS. 4 02 JEKLARNA 27200 
270 18. 01. 1977 DVOS. 3 31 HLAD. V A U . 30203 
270 27. 01. 1977 DVOS. 3 18 V A U . 2400 30455 
270 28. 12. 1977 DVOS. .3 89 TRANSPORT 30534 
270 19. 07. 1978 DVOS. 3 97 EK TKR NOV ,11813 
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226. HADŽISULEJMANOVIČ M. 270 27.10.1978 DVOS. 
227. TRAMŠEK SLAVKO 269 13.03.1975 TROS. DVOS 
228. PETROVIČ PETER 269 03.12.1975 TROS. 
229. KALTAK RASIM 269 17.03.1976 GARS. 
230. ROZMAN BOGOMIR.dipl. ing. 269 28.09.1976 DVOS. 
231. GERZIC SADIK 269 28.11.1977 ENOS.~"~ 
232. BAKIČ BRANKO 269 30. \2.1977 DVOS. 
233. BEŠIC SMAIL 269 , 04.02. 1978 • ENOS. - v 

234. KRAJZELJ STANE 269 07.02. 1979 DVOS. 
235. BAŠIČ BAJRO 269 24.09. 1979 TROS. 
236. BERCE VINKO 269 06.05. 1980 TROS. 
237. HUBER JOŽICA 269 15.09.1980 DVOS. 
238. DOLUSIC IVAN 268 23.03. 1976 DVOS. DVOS. 
239 KARAKAŠ DRAGO 268 02.02.1978 DVOS. . 
240.' SRPCIČ PETER 268 -;W>8. 01.1979' DVOS. 
241. ČEŠNJAK JOSIP 268 28. 12. 1979 DVOS. 
242. MITROVIC LJUBIVOJ 267 05.01. 1978 DVOS. 
243. KALENDER ČERIM 267 25.05. 1978 DVOS. 
244. HAFIZOVIČ BECIR . 267 10.07.1978 DVOS. 
245. OROSZY TOMAŽ 267 -07.09. 1978 DVOS: 
246. REPINC JOŽE 267 13.03. 1979 DVOS. 
247. OŠTRAKOVIČ ALIJA 267 29.05. 1979 DVOS. 
248. KOSANČIČ SILVO 266 19.04. 1979 DVOS. 
249. DŽULKIC MUHAMED 265 30.06. 1977 DVOS. 
250. MRDŽA ZDRAVKO 265 12.07. 1977 DVOS. 
251. PAMIC RAMIZ 265 25. 10. 1977 GARS. 
252. HITI DRAGO 265 14.04.1980 DVOS. 
253. KURAS MAJDA 264 14.02. 1975 TROS. 
254. PUNGERČAR LADO 264 05.01.1976 GARS. 
255. DOVŽAN MARIJA 264 29. 10. 1976 GARS. 
256. ALEŠ BOGDANA 264 11.07. 1977 GARS. 
257. REDŽIČREMZO" 264 01.09.1977- TROS. 
258. ŠUSTERSlC MILAN 264 25.06J980 GARS. 
259 SARHATLIČ HAJRI-IA 263 06.02.1973 DVOS. 
260. MILOŠAVLJEVIČ VLADIS 263 13. 10. 1977 DVOS. 
261. MAJ KlC DRAGO 263 19.07.1978 GARS. 
262. KOSTIČ TIHOMIR 263 11.09.1978 GARS. 
263. SEJDOVIČ AVDIJA 263 05.10.1978 DVOS. 
264. REDŽIČ MESUD 263 24. 10. 1978 ENOS. 
265. BREMECSTOJAN 263 09.11.1978 DVOS. 
266. KATERAN HASE 263 22.11.1978 DVOS. 
267. POLJANEC JOŽE 263 27.03. 1979 GARS. 
268. NASICIDRIZ .- 263 05.07.1979 GARS. 
269. KAVAZOVIČ FADIL 263 07.08.1979 GARS. 
270. MUHAREMOVIČ HAKIJA 263 16.10.1979 DVOS. 
271. TRAKO NESIB "262 05.01.1978 ENOS. 
272. BEGOVIC NIHAD 262 24.04. 1978 .. ENOS. 
273. MIHALJČIČ MILAN 262 12.05.1978 GARS. 
274. PIRMAN ANDREJ 262 03.08.1978 GARS. 
275. JANKOVIČ JANKO 262 04. 12. 1978 DVOS. 
276. CERIČ ENVER 261 29.01.1973 ENOS. 
277. OBLAK VANDA 261 27. 12. 1977 GARS. 
278. BEČIROVIČ ABDULAH 261 08.05. 1978 DVOS. 
279. ALAGIC BAKIR 261 22. 11. 1979 ENOS. 
280. ŠADIČ RAMIZ -261 08.07. 1980 DVOS. 
281. ŠMID ZDENKA 260 25.01.1977 ENOS. 
282. VELOV LAZO 260 01.08. 1977 GARS. 
283. CUFER ROMANA 260 06.02. 1980 DVOS. 
284. ČATLAK ROMAN 259 13.09. 1977 DVOS. 
285. MULALIČHASE 259 23.09.1977 DVOS. 
286. BULUT HUSEIN 259 13.10.1977 DVOS. 
287. PETOŠ RADOMIR 259 09. 12. 1977 ENOS. 
288. LAHARNAR CVETKA 259 24.07. 1978 DVOS. 
289. HAJRUDINOVIC AHMET 259 17.07. 1980 DVOS. 
290. CVETANOV JORDAN 258 07.05. 1974 DVOS. 
291. KERNC MILOŠ 258 01.02.1977 GARS: 
"292. STANIČ P.ERO 258 12.08.1977 TROS. 
293. GORIŠEK BRANKO 258 15.09.1977 GARS. 
294. URAN MIRAN 258 21.09. 1977 GARS. 
295. DANILOV TOME 258 02.02. 1978 DVOS. 
296. BRLEK BOŽA 258 09.03. 1978 TROS. DVOS. 
297. VUKELJIČ OLGA 258 16. 10. 1978 DVOS. 
298. T R E V E N FRANC, dipl. soc. 258 01. 03. 1979 G A R S - -
299. HADŽIC RASIM 258 12.04. 1979 ENOS. 
300. NEDELJEKO ŠTEFAN 258 24. 10. 1979 DVOS. 
301. HALILOVIC ESAD 258 06.02.1980 DVOS. 
302. BOGATINOV STOJAN 258 10.07.1980 DVOS. 
303. TADIČ JOŽO 257 03.02. 1975 DVOS. 
304. BLVAČ MILE 257 . 08 05.1975 DVOS. 
305. URŠIČ RADOMIL 257 04:06.1975 TROS. 
306. MANDIČ DRAGICA 257 24.09.1976 GARS. 
307. KOBENTAR HELA - 257 06.01.1978 GARS. 
308. ŠVAJGER IGOR 257 16.01.1978 GARS. 
309. KADIRIC ASIM 257 23.01. 1978 DVOS. 
310. NUHIJAHAMZO 257 24.01.1978 DVOS. 
311. GRGlC MUHAMED 257 02.02.1978 DVOS. 
312. HODŽIC RAMO. 257 15.03.1978 DVOS. 
313. UTROŠA ZLATA 257 30.03. 1978 ENOS. 
314. PRAČALIČ SELIM 257 12.04.1978 ENOS. 
315. VARMAZ FADIL 257 12.09. 1978 ENOS. 
316. BABIC E K R E M 257 II. 10. 1978 ENOS. 
317. MISKIC FIKRET 257 18.12.1978 TROS. 
318. PRACALIC M E H M E D 257 14.02. 1979 DVOS." 
319. NADIŽAR FRANC 257 26.03.1979 DVOS. 
320. BICEK SIMON 257 23.07.1979 DVOS. 
321. NAUNOVJOVTCA 257 11.10.1979 ENOS. 
322. SUBOTIC LAZAR 256 05.07.1977 ENOS. 
323. BOBIC ALOJZ 256 03.08.1978 DVOS. 
324. BLAGOJEVIC NEDELJKO 256 26.09.1978 DVOS. 
325. BEŠLAGIČ SULEJMAN 256 31.05.1979 DVOS. 
326. BEČAREVIČ MUHAMED 255 17.05. 1973 DVOS. 
327. ANGELOV LJUBČO 254 10.03.1977 GARS. 
328. KUMALIČ ŠEFIK 254 12.04.1977 ENOS. 
329. KORDIČ VLASTA 554 04.10.1977 GARS. 
330. PRIDIOCIC RAMO 254 09.10.1979 ENOS. 
331. RAVNIK MARJAN 254 30.06.1980 ENOS. 
332. TRAJANOV DRAGAN 253 11.08.1977 DVOS. 
333. ČEPKA ANTUN 253 26.01.1978 GARS. 
334. MURANOVIČ K E M A L 253 12.07.1978 DVOS. 
335. SEFAJ SLAVKO ' 253 22.11.1978 DVOS. 
336. KREŠKA TOMO 253 22. 11.1978 DVOS. 
337. MARKOVIČ NENAD 253 19.01.1979 ENOS. 
338. KADIČ FADIL 253 26.04.1979 DVOS. 
339. PAVLOVICPERO - 253 26.03.1980 DVOS. 
340. CRNOVIC FERID 253 03.07.1980 GARS. 
341. ARNAUT RAGIB 253 08.08.1980 ENOS. 
342. LANGUS TANJA 252 23.06.1978 ENOS. 
343. ROPRET LOJZKA ^252 26.06.1978 GARS. 
344. ŠMIT STANE . 252 27.06.1978 DVOS." 
345. DELIČ EJUB 252 24.10,1978 DVOS. 
346. ANTONIČ DUŠAN 252 13. 12.1978 ENOS. 
347. SAVANOVIČ BRANKO 252 15.02.1979 DVOS. 
348. RAZPET MARJAN '• 252 22.03.1979 ENOS. 
349. KADIRIČ MUHAREM 252 11.04.1979 ENOS. 
350. BERNARD VOJKO 252 31.05.1979 DVOS. 
351. OSMANČEVIČ M E H M E D 252 12.07.1979 DVOS. 
352. BABIC HAZIM 252 03.08. 1979 GARS. 
353. KOREN ANTON 252 07.09.1979 GARS. 
354. MLINAREC DJURO 252 25.08.1980 GARS. 
355. CELIK MIŠA 252 10.11.1980 GARS. 
356. VARMAZ A D E M 251 07.12.1973 DVOS. 
357. BLAGOJEVIC ILIJA 251 31.07.1975 TROS. 
358. KOBAL TOMAŽ 251 13.07.1977 TROS. 
359. MARJANAC SLAVICA 251 12.12.1978 DVOS. GARS. 
¿08. 
359. 

01 PLAVŽ 
32 ZlCARNA 
87 ENERGETIKA 
01 PLAVŽ 
35 JEKLOVLEK 
02 JEKLARNA 
89 TRANSPORT 
33 PROFILARNA 
98 DRUŽB. PREH. 
18 VALJ. 2400 
83 VZDRŽEV. 
98 DRUŽB. PREH. 
89 TRANSPORT 
11 BLOOMING 
02 JEKLARNA 
31 HLAD. VALJ. 
83 VZDRŽEV. 
02 JEKLARNA 
11 BLOOMING 
36 ELEKTRODNI 
m VZDRŽEV. 
89 TRANSPORT 
21 HVB 
02 JEKLARNA 
01 PLAVŽ 
01 PLAVŽ 
82 REM. DEL. 
97 EK TKR NOV 
36 ELEKTRODNI 
81 STROJ. DEL. 
97 EK TKR NOV 
83 VZDRŽEV. ' 
83 VZDRŽEV. 
98 DRUŽB. PREH. 
87 ENERGETIKA 
94 KADR. SPLOŠ. 
94 KADR. SPLOŠ. 
11 BLOOMING 
18 VALJ. 2400 
35 JEKLOVLEK 
01 PLAVŽ 
02 JEKLARNA 
11 BLOOMING 
32 ZlCARNA 
32 ZlCARNA 
02 JEKLARNA 
35 JEKLOVLEK 
83 VZDRŽEV. 
83 VZDRŽEV. 
83 VZDRŽEV. 
32 ZlCARNA 
92 KOMERC. FIN. 
89 TRANSPORT 
02 JEKLARNA 
02 JEKLARNA " 
92 KOMERC. FIN. 
02 JEKLARNA 
36 ELEKTRODNI 
87 ENERGETIKA 
21 HVB 
21 HVB 
21 HVB 
81 STROJ. DEL. 
36 ELEKTRODNI 
94 KADR. SPLOŠ. 
89 TRANSPORT 
21 HVB 
82 REM. DEL. 
82 REM. DEL. 
02 JEKLARNA 
13 VALJ. ŽICE 
94 KADR. SPLOŠ. 
94 KADR. SPLOŠ. 
02 JEKLARNA 
&9 TRANSPORT 
21 HVB 
01 PLAVŽ 
11 BLOOMING 
02 JEKLARNA 
11 BLOOMING 
97 EK TKR NOV 
92 KOMERC. FIN. 
11 BLOOMING 
02 JEKLARNA 
31 HLAD. VALJ. 
11 BLOOMING 
11 BLOOMING 
3.1 PROFILARNA 
11 BLOOMING 
33 PROFILARNA 
II BLOOMING 
21 HVB 
11 BLOOMING 
97 EK TKR NOV 
97 EK TKR NOV 
89 TRANSPORT 
35 JEKLOVLEK 
89 TRANSPORT 
02 JEKLARNA 
11 BLOOMING 
02 JEKLARNA 
89 TRANSPORT 
02 JEKLARNA 
97 EK TKR NOV 
01 PLAVŽ 
35 JEKLOVLEK 
02 JEKLARNA 
97 EK TKR NOV 
21 HVB 
81 STROJ. DEL. 
35 JEKLOVLEK 
02 JEKLARNA 
02 JEKLARNA 
35 JEKLOVLEK 
31 HLAD. VAEJ7 
02 JEKLARNA 
82 REM. DEL. 
94 KADR. SPLOŠ. 
-21 HVB 
21 HVB 
02 JEKLARNA 
02 JEKLARNA 
83 VZDRŽEV. 
83 VZDRŽEV. 
21 HVB 
21 HVB ' „ 
11 BLOOMING 
82 REM. DEL. 
21 HVB 
35 JEKLOVLEK 
37 ŽEBLJARNA 
02 JEKLARNA 
35 JEKLOVLEK 
94 KADR. SPLOŠ. 

20899 
25464 
27:147 
30471 
31083 
30405 
30968 
25152 
27932 
••13161 
28054 
32862 
15999 
29105 
28152 
28822 
30263 
32118 
29695 
30381 
25622 
29970 
30245 
30751 
30519 
29782 
31201" 
30204 
30845 
31293 
30242 
31546 
28068 
6O907 
22018 
31125 
29090 
30530 
29314 
30228 
31986-
30485 
28486 
27987 . 
30556 
29449 
30257 
29615 
18577 
30492 
27515 
29911 
29925 
31929 
33342 
30962 
27519 
32695 
31739 
31786 
31497 
31402 
.30939 
29977 
27900 
30235 
28675 
30067 
30289 
30662 
25834 
30963 
32161 
30752 
24107 
31582 
29442 
27755 
30053 
22171 
31175 
80224 
30184 
31310 
31368 
31566 
31024 
30960 
277R5 
30501 
30912 
31570 
30955 
28795 
30754 
30109 
31291 
09892 
31161 
27674 
27313 
31057 
31080 
31337 
30365 
29880 
30133 
30171 
31920 
31117 
31243 
32148 
30489 
30031 
31133 
30293 
31329 
30706 
31442 
31420 
30633 
30771 
30689 
i! 1399 
31294 
31921 
29962 
30084 
31557 
29736 
28921 
.30596 
29026 
31343 

Tek. 
Št. Priimek in ime 

Točke 
popr. 

Datum 
vloge 

Vrsta stan. 
želi ima 

Štev. 
član. 

Temeljna 
organizacija 

Delav. 
štev. 

364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377." 
378. 

.381. 
382. 
383. 
384. 

393. 
394. 
395. 
396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 

407. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 

417. 
418. 
419. 

360. ŠUPUK-MIRSAD 
361. LANGO MILAN 
362. MITROVIC ALEKSANDER 
363. HLEBANJA BERTA 

ZUPAN ANTON 
M l T E V K O C E 
DENIC DJEMAL 
KOVAClC ZVONKO ' 
BAGUDIC JOŽO 
EFREMOV VELICKO 
ŠPORAR BOJAN " 
MULEJ ANA 
ARSOV FIDANČO 
REKAR NEVENKA 
PFEIFER EMIL 
MAHMULJIN VAHID 
VIKICRIFET -
PETKOVIC VLASTIMIR 
SEFERAGIC SEJAD 

379. KOŠIR JANEZ 
380. URŠIC MARJAN 

HOROZOVIC SABID 
DURATOVIC NIJAZ 
KUMALIČ SUVAD 
NUHANOVIC KASIM 

385. MEŽEK IGOR, dipl. ing. 
386. SUBAŠIC HASO 
387. KOVACEVIC SAVAN 
388. JEGINOVIC FERID 
389. ZULIC MUJO 
390. RAMIC MUHAMED 
391. MILAKOVIC NENAD 
392. SMAILOVlC MEVLUDIN 

STUPAR MITAR 
MELIC MIRSAD 
DŽURIC DŽURO 
MAJCENOVIC STANKO 
DJEKICDUŠKO '- -. 
CREPULJA CVIJAN 
DOCIC MILORAD 
ŠLIBAR METKA 
ALIŠIC Z LATA N 
ŠEBJANIC MILENA 

403. BEHADEROVIC ZIJAD 
404. PAJK MARIJA 
405. KLINAR SREČKO 
406. STOJAN JANEZ 

ČATAK VAHID 
KURBEGOVIČ VELID 
HORVAT ANTON 
SEFIČ SUVAD 
REDŽIČ MEHMED 
TANASIČ MILE 
DŽAMASTAGIČ MIRSAD 
30GIČEVIČ NIKOLA 

415. VUKALIČ RASIM 
416. CAMDŽIČ JAKUB 

JOVlClČ VOJIN 
VIKIČ SAFET 
PADERIVANKA 

420. MUSIČ MIRSAD 
421. TOMIČ DRAGOLJUB 
422. BEŠIČZEJMIL-
423. TOPIČ ANTO 
424. ANDEVSKI PANČE 
425. ZULIČ ASIM 
426. ARH CILKA 
427. KECAN ZORAN 
428. R E K E L J JANA 
429. ŽERlC IRFAD 
430. SARHATLIČ HASIB 
431. ALAGIČ REMZO 
432. PRAPROTNIK SREČKO 

1433. BAJRIČ HUSEIN 
434. ' SAVIČ ALEKSA 
435. AVDIČ FATIMA 
436. MARIC MIČO 
437. KOTNIK TANJA 
438. NEČIMER FRANC, ing. 
439. ŠEBJANIČ MARIJA 
440. HADŽIČ RASIM 
441. SILIČ IDRIZ 
442. SELIMSPAHIČ ADVAN 
443. MEHINOVIČ IZETA 

VIDAKOVIČ SLOBODAN 
ŠMID DUŠAN 
ANDERLE STANKO 
BEČIČ IBRO 
PfBER JERCA 
SMAJIC IBRAHAM 
KECAN MILORAD 
KERIČ RAJIF 
MIDŽAN ČAZIM 

453. BOŽIČ IVICA 
454. BEČIČ IBRAHIM 

TERZIČ HUSEIN-
SPASEVSKISTOIMEN 
ŽELEZNIK MILAN 
DABIČ MILAN 

459. SALIHOVIC HASAN 
460. DURMIŠEVIČ RAMIZ 
461. DUDAKOVIČ OSMAN 
462. LISIC MEKSUD 
463. DOŠENOVIČ BRANKO 
464. SEJDINOVIČ TEUFIK 
465. HABIBOVIČ ENES 
466. BUNIČ ETJO 
467. KARAKAŠ DJURO 
468. LENARČIČ LOJZE 
469. STOJANOVSKI SLAVKO 
470. URŠEJ JOŽEF, ing. 
471. GORENC BOJAN 
472. BERONJA MIRKO 
473. IVANOV MITKO 
474. GRBIČ BOŠKO 
475. MIZIC MESU D 
476. ČUDEN MARJAN 
477. VELJ.KAJNE FLORIJAN 
478. KRUMPIČ RADMILA 
479. ARSOV RISTO 
480. BECARZULFIJA 
481. ČORIČ ESAD " . 
482. SALIHOVIC FAHRIJA 
483. ŠABANČEVIČ AZIZ 
484. ČATIČ MESUD 
485. KOLJIČ FUAD / 
486. -VUKALIČ FUAD 
487. ALAGIČ ILIJAZ 
488. ALAGIČ SAJID 
489. GAZVODAMAKS 
490. HAMZIČ ŠEFIK 
491. SELIMOVIČ SUAD 
492. ARSLANOV1Č IZET 
493. OSTOJIČ ILIJA 
494. PERIC ZDENKA 

444. 
445. " 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 

455. 
456. 
457. 
458. 

251 13.12.1978 ENOS. 2 87 ENERGETIKA 30797 
251 11. 06.1980 ENÓS. -- 2 82 REM. DEL. 28979 
251 08. 07. 1980 DVOS. ENOS. 3 18 VALJ. 2400 23631 
250 19. 01. 1977 GARS. . 1 98 DRUŽB. PREH. 60899 
250 03. 03. 1977 ENOS. 2 97 EK TKR NOV 29296 
250 11. i l . 1977 ENOS. 2 02 JEKLARNA .31617 
250 06. 03. 1978 DVOS. 3 32 ZlCARNA 31977 
250 21. 10. 1980 GARS. 1 82 REM. DEL. . 29522 
249 17. 10.1975 DVOS. 3 11 BLOOMING 26310 

f31826 249 13. 04. 1978 DVOS. 3 .02 JEKLARNA >. 
26310 

f31826 
249 25. 10.1978 ENOS. 2 83 VZDRŽEV. 31825 
248 *16. 02.1978 ENOS. 2 36 ELEKTRODNI 31177 
248 06. 03. 1978 DVOS. 8 02 JEKLARNA 31905 
248 13. 03.1978 GARS. 1 21 HVB 30695 
248 24. 03. 1978 DVOS. 3 81 STROJ. DEL. 31699 
248 17. 07. 1978 DVOS. 4 32 ZlCARNA 31987 
248 05. 09. 1978 DVOS. 4 21 HVB 31955 
248 03. 10. 1978 DVOS. 3 01 PLAVŽ 30880 
248 13. 12. 1978 GARS. 1 83 VZDRŽEV. 30798 
248 10. 08. 1979 DVOS. 3 89 TRANSPORT 32556 
248 26. 11. 1979 GARS. 1 • 87 ENERGETIKA 30151 
247 15. 11.1973 TROS. . 4 11 BLOOMING 29623 
247 11. 12. 1975 TROS. ' 6 1)2 JEKLARNA 18925 
247 25. 10. 1978 GARS. 1 13 VALJ. ŽICE 31072 
247 18. 12. 1978 GARS. 1 21 HVB 31269 
247 26. 12. 1978 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 32394 
247 09. 05. 1979 DVOS. s 3 21 HVB 31919 
247 17. 05. 1979 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 31476 
247 23. 05. 1979 DVOS. 3 21 HVB .31583 
247 21. 06. 1979 ENOS. 0 83 VZDRŽEV. 31614 
247 28. 06. 1979 ENOS. 2 81 STROJ. DEL. 31232 
247 26. 07. 1979 ENOS. •) 02 JEKLARNA 31533 
247 01. 08. 1979 GARS. 1 35 JEKLOVLEK .30635 
247 14. 08.1979 ENOS. 2 01 PLAVŽ, 31088 
247 22. 08. 1979 DVOS. .1 83 VZDRŽEV. 31766 
247 12. 09. 1979 ENOS. 2 32 ŽIČARNA 31051 
247 18. 09. 1979 GARS. 1 31 HLAD. VALJ. 30728 
247 17.12. 1979 DVOS. 3 01 PLAVŽ 31856 
246 ' 16. 05. 1973 DVOS. 3 31 HLAD. VALJ. 27336 
246 15. 12. 1977 GARS. 1 83 VZDRŽEV. 31278 
246 20. 02. 1978 GARS. 1 97 EK TKR NOV 31808 
246 18. 04.1978 ENOS. 2 87 ENERGETIKA 31106 
246 13. 11. 1978 ENOS. •> 94 KADR. SPLOŠ. 60819 
246 19. 03. 1979 GARS. 1 89 TRANSPORT 29971 
246 25. 06. 1980 ENOS. 2 94 KADR. SPLOŠ. 33199 
245 12. 04.1979 ENOS. •Í 82 REM. DEL. 30947-
245 28. 05. 1980 TROS. 4 82 REM. DEL. 32783 
244 13. 03. 1978 TROS. 5 83 VZDRŽEV. 21249 
244 22. 06. 1978 TROS. 4 01 PLAVŽ 22796 
244 26. 04. 1979 ENOS. 2 81 STROJ. DEL. 29610 
244 13.02. 1980 ENOS. •) 21 HVB 31410 
244 27. 02. 1980 DVOS. 3 11 BLOOMING 29928 
244 09. 04. 1980 ENOS. o 02 JEKLARNA 30769 
244 19.12. 1980 ENOS. 2 11 BLOOMING 31276 
243 22. 06. 1977 GARS. 1 02 JEKLARNA 31563 
243 26. 06. 1978 GARS. 1 01 PLAVŽ 31323 
243 29. 06. 1978 GARS. 1 02 JEKLARNA 31358 
243 08. 12.1978 GARS. 1 31 HLAD. VALJ. 32070 
243 23. 12. 1978 DVOS. 3 02 JEKLARNA 32542 
243 26. 12. 1978 ENOS. 2 97 EK TKR NOV 31795 
243 16. 05. 1979 DVOS. 3 06 LIVARNA 31887 
243 10. 07.1979 DVOS. 4 21 HVB 32128 
243 04. 10. 1979 ENOS. 2 31 HLAD. VALJ. 31010 
243 -25. 12. 1979 DVOS. 3 02 JEKLARNA 31433 
243 04. 06.1980 ENOS. 2 13 VALJ. ŽICE 31776 
243 24. 09. 1980 ENOS. 2 02 JEKLARNA 31171 
242 25. 04. 1977 DVOS. 3 98 DRUŽB. PREH. 60082 
242 04. 09. 1978 GARS. 1 21 HVB 31648 
242 23. 11. 1978 GARS. 1 87 ENERGETIKA 31917 
242 05. 04. 1979 DVOS. 3 02 JEKLARNA 32674 
242 14. 06. 1979 DVOS. 4 02 JEKLARNA 32720 
242 20. 06.1979 ENOS.. • 2 18 VALJ. 2400 31819 
241 26. 09. 1973 TROS. 4 97 EK TKR NOV 81013 
241 14. 03. 1977 DVOS. 3 02 JEKLARNA 23680 
241 08. 08. 1978 DVOS. 3 32 ŽIČARNA 32009 
241 06. 02. 1980 DVOS. 5 94 KADR. SPLOŠ. 32527 
241 21. 02. 1980 DVOS. 3 32 ŽIČARNA 31271 
.241 15. 07. 1980 GARS. 1 82 REM. DEL? 27743 
240 02. 02. 1978 TROS. - 4 83 VZDRŽEV. .30457 
240 10. 11.1978 DVOS. 3 21 HVB 32256 
240 19. 11.1979 - DVOS. 4. 02 JEKLARNA .33181 
240 08. 02. 1980 DVOS. 3 31 HLAD. VALJ. 31716 
239 22. 01. 1980 ENOS. 2 01 PLAVŽ 31444 
239 06. 02. 1980 DVOS. 4 36 ELEKTRODNI 33008 
239 06. 02. 1980 GARS. 1 11 BLOOMING 30553 
239 20. 02. 1980 ENOS. 2 82 REM. DEL. 31822 
239 04. 06. 1980 GARS. í 33 PROFILARNA 31216 
239 09. 12. 1980 DVOS. 3 02 JEKLARNA 31607 
238 14. 04. 1977 GARS. 1 00 80382 
238 02. 02. 1978 ENOS. 2 87 ENERGETIKA 31926 
238 04. 09. 1978 GARS. 1 81 STROJ. DEL. 31597 
238 05. 06. 1979 ENOS. 2 02 JEKLARNA 31473 
238 15. 08. 1979 ENOS. 2 02 JEKLARNA .32225 
238 08. 01. 1980 DVOS. 3 02 JEKLARNA 32681 
238 14. 08. 1980 GARS. 1 21 HVB 31564 
238 03. 12. 1980 ENOS. 2 02 JEKLARNA 31705 
237 08. 08.1975 DVOS. 3 02 JEKLARNA 28225 
237 08. 11. 1978 GARS. 1 82 REM. DEL. 32470 
237 27. 02. 1979 ENOS. 2 83 VZDRŽEV. 32138 
237 09. 03. 1979 ENOS. 2 83 VZDRŽEV. 32093 
237 10. 04. 1979 ENOS. ^2 01 PLAVŽ 32063 
237 19. 04. 1979 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 32697 
237 17. 05. 1979 ENOS. 2 02 JEKLARNA 31493 
237 10: 08. 1979 ENOS. 2 32 ŽIČARNA 31723 
237 14. 08. 1979 ENOS. 2 21 HVB 32218 
237 17.10. 1979 DVOS. 3 

4 
11 BLOOMING .32759 

237 13. 11. 1979 DVOS. 
3 
4 89 TRANSPORT 33160 

237 22. 11. 1979 ENOS. 2 02 JEKLARNA .32553 
237 12.12. 1979 GARS. 1 82 REM. DEL. .31876 
237 20.12. 1979 GARS. 1 33 PROFILARNA 31345 
237 29.12. 1979 DVOS. 3 . 87 ENERGETIKA .33162 
236 04. 05.1978 GARS. I 97 EK TKR NOV 31675 
236 03. 10. 1979 GARS. 1 18 VALJ. 2400 32514 
236 03.12. 1979 DVOS. 4 02 JEKLARNA 33105 
235 11. 10.1979 DVOS. 3 00 32758 
235 13. 02. 1980 ENOS.. 2 02 JEKLARNA 31052 
235 21. 02. 1980 GARS. 1 83 VZDRŽEV. 31637 
235 01.10. 1980 DVOS. 3 92 KOMERC. FIN. 31954 
235 24.12. 1980 DVOS. . 3 98 DRUŽB. PREH. 32679 
234 23. 01. 1975 ENOS. 2 01 PLAVŽ 28131 
234 13. 08. 1976 DVOS. 4 01 PLAVŽ 27659 
234 20. 01. 1977 TROS. 4 87 ENERGETIKA 22263 
234 01.12.1978 ENOS. 2 02 JEKLARNA .32209 
234 24. 09. 1979 DVOS. 3 89 TRANSPORT 33158 
234 25. Í0. 1979 DVOS. 4 82 REM. DEL. .32987 
234 24. 09. 1980 ENOS. 2 83 VZDRŽEV. .32123 
233 26. 06. 1978 GARS. 1 11 BLOOMING 32012 
233 JI. 01. 1979 ENOS. 2 87 ENERGETIKA .31669 
233 05. 02. 1979 ENOS. 2 02 JEKLARNA 32258 
233 05. 06. 1980 DVOS. 3 82 REM. DEL. 31426 
233 17. 09. 1980 ENOS. 2 21 HVB 31895 
233 12.11. 1980 ENOS. 2 87 ENERGETIKA 32095 
232 23.12. 1976 DVOS. 3 01 PLAVŽ 28778 
232 14. 02. 1977 DVOS. .4 02 JEKLARNA 30775 
232 27. 12. 1978 ENOS. 2 97 EK TKR NOV 30487 



Tek. 
št. Priimek in ime Točke 

popr. 
Datum 
vloge 

Vrsta stan 
želi 

Štev. Temeljna 
ima Član. organizacija 

Delav. 
štev. 

495. 
496. 
497. 
498. 
499 

521. 
522. 
523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 

BUGANIK NADA 232 12.02.1979 GARS. 
MILINKOVIC MILAN 232 05.03.1979 GARS. 
REDŽIČ A D E M 232 28.05.1979 GARS. 
RODIČ MILAN 232 15.06.1979 GARS. 
BRKIČ RAMO 232 17.07.1979 GARS. 

500. STANIŠIČ BOŠKO 232 17.12.1979 GARS. • 
501. HORVAT DRAGO 232 28.12.1979 GARS.* 
502. PJEVIČ SMAJL 232 26.03.1980 DVOS. • 
503. VAREK ANUFRIJA 231 03.04.1975 DVOS. 
504. FAJKOVIČ MIRSAD 231 17.09.1975 DVOS. 
505. ŠČAP ŠTEFAN 231 20.11.1978 GARS. » 
506. ČEHAJIČ SEMIR 231 18.06.1979 DVOS. 
507. CAMPARA ŠEFKETA 231 25.10.1979 DVOS. 
508. ŠIMIČ DOMIN 231 07.12.1979 ENOS. 
509. ČEHAJIČ ARIF , 231 09.04.1980 ENOS. 
510. MEŽNAREC BOJAN 231 16.10.1980 DVOS. 
511. MUJAGIČ ENES 230 21.08.1975 DVOS. 
512. DIMUC ŠTEFKA ' 230 11.02.1977 GARS. 
513. KOSTIČ MILIC 230 18.08.1977 TROS. 
514. BERGUŠ REGINA . 230 06.02.1978 ENOS. 
515. TELALOVIČ NESIB 230 28.02.1979 ENOS. 
516. BERBIČ NEDŽIB 230 23.01.1980 DVOS. 
517. RIBNIKAR STANISLAVA 230 29.02.1980 GARS. 
518. JAZBEC MARJANCA 230 20.04.J£80 ENOS. 
519. ČATAK ENES • " 230 10.12.1980 GARS. ? 

520. LAZAREV TODOSIJA 229 i 22. 01.1975 DVOS. 
HORVAT MIHA 229 20.11.1978 GARS. 
AVDIC JUSMIR 229 28.12.1978 GARS. 
MULALIČ SALKO 229 29.03., 1979 GARS. 
OŠTRAKOVIČ SEJDALIJA 229 16.07.1979 ENOS. 
OMERDIČ FUAD 229 11.02.1980 DVOS. 
BEČIČ FERID 229 14.02.1980 GARS. 
ŠARIČSTEVO 229 27.03.1980 DVOS. 
BILBIJA LAZO 229 28.05. 1980 GARS. 

529. BADŽEK MILE 229 04.06. 1980 DVOS. 
530. BAJRIČ FADIL 229 27.11.1980 GARS. 
531. KALAMAR DRAGO 229 12.12.1980 GARS. 
532. MUSLIMOVIČ SENAD 228 09.03.1979 GARS. 
533. PANIČ VELIBOR 228 14.05.1979 ENOS. 
534. KARAHMETOVIČ RASIM. 228 08.06. 1979 GARS. 
535. ALAGIČ MEHMED 228 15.08. 1979 GARS. 
536. RISTIČ DJURO 228 28. 10. 1979 GARS. 
537. BEHREMOV1Č AVDO 228 12. 12. 1979 GARS. . 
538. SUSIČ MUSTAFA 228 05.02.1980 ENOS. 
539. KRAJINOVIČ AVDO 228 07.11.1980 DVOS. 
540. TUBIČHASAN 227 23.01.1974 DVOS. 
541. KONDIČ MIRA 227 05.04.1978 TROS. 
542. KRALJIC MARTIN 227 25.05. 1978 DVOS. 
543. ŠTEFANČIČ STANISLAV 277 28. 12. 1978 DVOS. 
544. SILIČ RASIM 227 06.09.1979 GARS. 
545. CVETKOV RISTO 227 10.10.1979 GARS. 
546. BABIC IVAN 227 15. 10. 1979 GARS. 
547. REBOLJ MARIJA . 227 30.12. 1980' TROS. 
548. HALILOVIČ ALIJA 226 03.05. 1972 DVOS, ENOS. 
549. RONNER BOŽENA 226 17.09. 1976 TROS. 
550. BURNIČ MUHAMED 226 26.03.1979 GARS. 
551. SALKIČ REDŽEP 226 17.04.1979 GARS. 
552. KOMAC ŽIVA 226 14.07. 1979 ENOS. 
553. ILIEVSKI BRANKO 226 19.07. 1979 ENOS. 
554. BEKTAŠEVIČ MUSTAFA 226 24. 12.1980 ENOS. 
555. BRV AR MARTIN 225 10.05.1973 ENOS. 
556. OMANOVIČ EMSUD 225 02.02. 1977 pVOS. 
557. AJDAROVIČ IDRIZ 225 22.01.1980 GARS. 
558. GRIGIČ MATO 225 03.04.1980 GARS. 
559. K A L T A K E M I N 225 14.05.1980 ENOS. 
560. SINANBEGOVIČ DŽEVAD 225 25.06. 1980 DVOS. 
561. ZEC SLOBODAN 225 30.07. 1980 ENOS. 
562. REKIČ BAJRO 225 20.08. 1980 ENOS. 
563. SILIČ MUHO 225 12.09.1980 ENOS. 
564. REICHMAN SAŠA 225 17.09. 1980 GARS. 
565. PEHADŽIČ BESIM 224 13.07.1979 GARS. 
566. RESMAN MITIJA . 224 10.09. 1979 GARS. 
567. SLIŠKO STIPO 224 09.10.1979 TROS. DVOS. 
568. IBRAHIMOVIC JUSO 224 25.10. 1979 DVOS. 
569. AŠČIČ MUSTAFA 224 12. 11. 1979 GARS. 
570. OSMIČ NEZIR 224 29.01.1980 GARS. 

HUŠIČIZET 224 1)7.11.1980 ENOS. 
MESTEK ALOJZ. dipl. ing. 224 31. 12. 1980 GARS. 
PETROV LJUBČO 223 26.03. 1976 DVOS. 
OTOVIČ RADOMIR 223 23.03. 1978 DVOS. 
IVANOV MILE 223 19.07. 1979 GARS. 
BRTAN ILIJA 223 27.11.1979 GARS. 
BEŠIROVIČ ŠEMSA 223 15.12:1979 GARS. 
ZIMA POLONCA, dipl. oec. 223 ' 27.12.1979 GARS. 

579. SELIMANOVIČ HUSO 223 01.04. 1980 ENOS. 
580. VUKALOVICIZET 223 25.06.1980 ENOS. 
581̂  KRUPIC DŽANAN 223 08.07.1980 DVOS. 
582. "MUJKANOVIČ FUAD 223~ 03.09.1980 ENOS. 
583. GENŠICKINEŽKA 222 06.02.1975 ENOS. 
,584. BEŠIČ HASAN 222 03.08. 1976 DVOS. 
585. HALILOVIČ MUHAMED 221 19.10.1979 GARS. 
586. ILIČMILUTIN 221 27.11.1980 DVOS. 
587. - SULJANOVIČ SENAD . 220 14.05. 1980 GARS. 
588. HAIRLAHOVIČ SENAD 220 06.08̂ 1980 GARS. 
589. HOROZOVIČ REDŽO 220 27.10.1980 ENOS 
590. J0VEV SLAVČO 220 12111. 1980^ ENOS. 
591. KOCEV DRAGE 219 09.01. 1975 DVOS. 
592. CEBOVSKI TRAJAN 219 30.07.1976 DVOS. 
593. DOLENC MARJETKA 219 14. 10. 1977 ENOS. 

KAVČIČ SREČKO, dipl. ing, 219 07. 02. 1979 GARS. 
KOLAKOVIČ RASIM 219 28.05. 1980 GARS. 
DŽENANOVIČ AHMED 218 06.05.1977 DVOS. 
JEKLIČ BORIS 218 23.01.1980 GARS. 

598. ŠKVARČ DRAGICA 218 30.05. 1980 GARS. 
599. MEŽNAREC BOJANA 218 13.08.1980 GARS 
600. STEVANOVIČ MOMČILO 218 28. 08. 1980 " GARS. 
601. BAJREKTAREVIČ MINKA 218 09. 09. 1980 GARS 
602. HUSEJNOVIČ MIRSAD 218 08. 12.1980 ENOS. 
603. GLIGOROV DELČO 217 29.03.1976 DVOS. 
304. KALTAK ALMAZ 217 09.06. 1978 ENOS. 
605. NADIŽAR IRMA 217 24.08. 1978 DVOS. 
606. HADŽIČ MUHAREM 217 09.02.1979 TROS. 
607. MITROVIC DRAGICA 217 28.12.1979 DVOS. 
608. SOVULJ MARIJA "217 30.04.1980 GARS. 
609. AKILOV JURIJ 217 07.05. 1980 ENOS, 
610. : TODOSAVA L I U A N A 217 24.12.1980 GARS. 
611. EFREMOVPANČE 216 07.03.1977 ENOS. 
612. ŠUVIČ ŠABAN 216 22.03. 1977 TROS. 
613. MLINAREC DRAGOTIN 216 30.04.1980 GARS. 
614. ROME TANJA - 2§6 09.09.1980 GARS. 
615. BORKOVIČ MIODRAG 216 12.11.1980 GARS. 
616. TOMOVIČ MILIVOJE 216 24.12.1980 ENOS. 
617. CERIČ K E M A L 215 10.11.1975 DVOS. 
618. JOVIČ NÍKOLA . 215 30.03. 1978 DVOSr 

OLJAČA BOGDO 215 28.01.1980 GARS. 
KNEŽEVIČ MIRAN 215 08.02.1980 ENOS. 
CEKOVSKIVANČO 215 05.11. 1980 GARS. 

622. BORKOVIČ LUKA 213 25. 12. 1975 , TROS. 
623. STOILOVSKIZDRAVKO 213 24.06.1976 DVOS. 

MEDIC ADAM 213 05.09.1980 GARS. 
KERNC DUŠAN 212 16.10.1978 DVOS. 
PINTAR SILVA 212 29.01.1980 DVOS. . 
BOHINC DRAGO 211 20.08.1980 GARS. 

628. PLAHUTA VALENTINA 210 27.03.1980 ENOS. 
629. MULALIČ SUVAD 210 22.04.1980 GARS. 

571. 
572. 
573. 
574. 
575. 
576. 
577. 
578. 

594. 
595. 
596. 
597. 

619. 
620. 
621. 

624. 
625. 
626. 
627. 

92 KOMERC. FIN. 32532 
21 HVB 32295 
36 ELEKTRODNI 32492 
21 HVB 32366 
11 BLOOMING 32164 
32 ŽIČARNA 32607 
a3 VZDRŽEV. 32682 
01 PLAVŽ 32816 
89 TRANSPORT 25481 
02 JEKLARNA 29860 
'S3 VZDRŽEV. 32389 
82 REM. DEL. 32808 
98 DRUŽB. PREH. 60798 
00 32341 
02 JEKLARNA 31538 
82 REM. DEL. 32454 
11 BLOOMING 30646 
00 60025 
32 ŽIČARNA 23454 
92 KOMERC. FIN. 26908 
31 HLAD. VALJ. 32686 
89 TRANSPORT 33262 
94 KADR. SPLOŠ. 31540 
92 KOMERC. FIN. 317.58 
21 HVB 30702 . 
02 JEKLARNA 29031 
35 JEKLOVLEK 32050 
31 HLAD. V A U . 3223.3 
32 ZlCARNA 31661 
02 JEKLARNA 32154 
02 JEKLARNA 33265 
21 HVB 32329 
R3 VZDRŽEV. 33381 
21 HVB 3140.3 
02 JEKLARNA 32853 
01 PLAVŽ 31353 
83 VZDRŽEV. 28194 
31 HLAD. VALJ. 32363 
31 HLAD. VALJ. 31966 
.36 ELEKTRODNI 32530 
13 V A U . ŽICE 32420 
32 ŽIČARNA 31967 
35 JEKLOVLEK 3251.3 
00 y .32280 
02 JEKLARNA 33072 
02 JEKLARNA 26632 

00000 
II BLOOMING 29278 
97 E K TKR NOV 30915 
21 HVB 32817 
83 VZDRŽEV. 32738 
87 ENERGETIKA 32104 
89 TRANSPORT 81466 
32 ŽIČARNA 27886 
94 KADR, SPLOŠ. 29263 
02 JEKLARNA 32252 
32 ŽIČARNA 32446 
97 EK TKR NOV 32993 
02 JEKLARNA 32856 
89 TRANSPORT 31015 
35 JEKLOVLEK 26779 
02 JEKLARNA 27481 
33 PROFILARNA 32545 
IX) 32484 
02 JEKLARNA '32730 
21 HVB 33394 
18 VALJ. 2400 32766 
18 V A U . 2400 31950 
81 STROJ. DEL. 31755 
92 KOMERC. FIN. 32113 
83 VZDRŽEV. 32401 
R9 TRANSPORT 31994 
.35 JEKLOVLEK 21841 
89 TRANSPORT 33157 
11-BLOOMING 32665 
83 VZDRŽEV. 31756 
02 JEKLARNA 33226 
97 EK TKR NOV 32771 
02 JEKLARNA 29191 
33 PROFILARNA 31892 
02 JEKLARNA 32810 
02 JEKLARNA 32806 
36 ELEKTRODNI 33231 
97 EK TKR NOV 32736 

• 82 REM. DEL. 32838 
(K) 32706 
83 VZDRŽEV. 33321 
02 JEKLARNA 32858 
34 VARTN. POD. 60841 
32 ŽIČARNA 25098 
00 32989 
02 JEKLARNA 33:386 
81 STROJ. DEL. 31660 
89 TRANSPORT 33155 
81 STROJ. DEL. 33668 
11 BLOOMING 3.3589 
89 TRANSPORT 28523 
1)2 JEKLARNA 29985 
97 EK TKR NOV 29910 
97 EK TKR NOV 32680 
06 LIVARNA - 33201 
89 TRANSPORT 22200 
83 VZDRŽEV. 31636 
94 KADR. SPLOŠ. 32724 
97 EK TKR NOV 33211 
02 JEKLARNA . 33143 
94 KADR. SPLOŠ. 32718 
34 VRATN. POD. 33319 
02 JEKLARNA 295U5 
01 PLAVŽ 30472 
13 V A U . ŽICE 60007 
01 PLAVŽ 29258 
34 VRATN. POD. 2&301 
37 Z E B U A R N A 33340 
02 JEKLARNA 133409 
98 DRUŽ. PREH. 33339 
02 -JEKLARNA 30164 
89 TRANSPORT 30864 
94" KADR. SPLOŠ." 32320 
94 KADR. SPLOŠ, 33213 
89 TRANSPORT 32995 
02 JEKLARNA 33414 
87 ENERGETIKA 30647 
02 JEKLARNA 30786 
32 ŽIČARNA 33323 
(KI 32313 
11 BLOOMING 32111 
89 TRANSPORT 26288 
1)1 PLAVŽ 29452 
89 TRANSPORT 3344.3 
82 REM. DEL. 28101 
97 EK TKR NOV 31212 
82 REM. DEL. 32261 
97 EK TKR NOV 27742 
00 33010 

Tek. 
št. Priimek in ime 

630. KOBAL JAKOB 
631. B U R N I Č H A M D I J A 
632. M I R T I Č I R E N A 
633. L O N C N A R M A R I J A 
634. P A N T O Š I L I J A ' 
635. D R O L E R E N A T O 
636. KERANOVIC HASAN 
637. HEVCUK LUDVINA 
638. T R Č E K M A R I J A 
639. H A S A N C E V I C MEHO -
640. M O D R I C IVAN 
641. ŠAULA M I O D R A G 
642. VRHUNC J O Ž E 
643. G R G I C S A L K O 
644. V L A I S A V U E V I Č MILOŠ 
645. Č I Ž M I C A D I L 
646. MAJKIČ MITAR 
647. K U A J I C Š A L I H 
648. JURAŠEK VLADO 
649. KOROŠEC JANEZ 
650. BENKOVICANKA 
651. REDŽIČ ZUHDIJA 
652. SMAGIN BORIS 
653. PLAVŠIČ NIKOLA 
654. SAVOVJOVAN 
655. HADZlC RASIM 
656. RAMIČ ZIKRET 
657. FERNER STANISLAV 
658. BANKO BRANKO 
659. SMAJIC MEHMED 
660. ŠULIGOJ EMIL 
661. MIJATOVIC NIKOLA 
662. SMAILOVIC MUJAGA 
663. HOROZOVIČ VEISIL 
664. ŠUVIČ SULEJMAN 
665. PIVAC MUNIB 
666_JEKOVEC JOŽE 
667. GAŠPERIN MILOŠ 
668. VUČKOV STOJČE 
669. DOŠENOVIČ SLAVKO 
670. POPOVIČ NIKOLA 
671. SALIJI SABRA ' 
672. TAVČAR ELICA 
673. AGANOVIČ BRACO 
674. ALAGIČ FADIL 
675. JEKOVEC MIRKO 
676. ALAGIČ ŠEFIK 
677. SEFIC RAŠID 
678. GRUJICIČ MIRKO 
679. CEPIČ MUHAMED 
680. MIHAJLOVICUUBOMIR 
681. PETRIČ N E D E U K O 
682. PENIC RAFAEL FRANC 
683. MRAK DARJA 
684. PAJKJOŽE 
685. M I L E T l C R A D E 
686. KLINAR BRANKO 
687. TOKIC ŠERIF 
688. M I K E U LUDVIK 
689. MARIC JOSIP 
690. AVDICOSMAN 
691. LUSKOVEC BRANKO 
692. BUTINAR SONJA 
693. PERVIČ FEHRED 
694. DELIC MESUD 
695. POGACAR DUŠAN 
696. ALIBABIC HASE 
697. KADICSEAD 
698. ZUKIČ FERID 
699. RISTIČ STOJA 
700. HODŽIC FADIL 
701. DŽAFIČ OSMAN 
702. LOTRIČ SONJA 
703. ALIBABIČ HASE 

SLATINA STJEPAN 
BABIC ANKICA 
AŽMAN DANI 
ANDRIČ SLOBODAN 
BANOVIC DUŠAN 
ŠTEFANOV LAZE 
KUAJIČ SADIK 
ALAGIČ RAMIZ 
BEHADEROVIČ IZET " 
HUSKIČ AZEM 

14. ŠEST ROMAN 
15. KOROŠEC VERONIKA 
16. BAJZ JOSIP 
17. ROŽIČZVONKA 
18. ČUČUK SAID 
19. ONIČ ANDREJ 

KOČMAR ANA 
GRGIČ SIJA 
POTOČNIK ANTON 
ŠUPUK DŽEVAD 

724. LEPER NENAD 
725. PAJK MILAN 
726. BERČIC MARIJA 
727. OSTOJIČČEDO 
728. RUSTJARUDI 
729. HADŽIČ MUSTAFA 
730. ČRV PETER «p-
731. BAŠA VLADISLAV 
732. PETROV UUBOMIR 
733. FORNEZZl JOŽEFA 
7:34. DINDIČ MESUD 
735. ČEHAJIČ SABIT 
736. ALIŠIČ ENVER 
737. HALIMOVIČ ASIM 
738. BEGOVIČ DŽEVAD 
739. PAREŽANIN VOJISLAV 
740. ISLAMOVIČ SENAD 
741. ČEHAJIČ FUAD 
742. ŠMID ROMAN 
743. KOŠIR MITJA 
744. ČUDEN ALBIN 
745. JAKUPOVie HASAN 
746. BURNIK FRANCI 
747. LAZAROV VANČO 
748. CUZNAR SONJA 
749. PODGORŠEK CIRIL 
750. SEDLAREVIC RADENKO 
751. VASIC MILENKO 
752. MUJCIC HUSEIN 
753. VUKALIČ IFET 
754. TROJAR IZIDOR 
755. ŽVAN PAVEL 
756. KOLOMAR JOSIP 
757. VUKALIČ TASIM 
758. MUSTAFOVSKIIMER 
759. DEMEC IVAN 
'760. BEČAR SUAD 
761. Ž M I T E K MARKO 
762. REKIČ-ATIF 
763. Č A T A K HAJRUDIN 
764. CEGNAR BORUT, ing. 

704. 
705. 
706. 
707. 
708. 
709. 
710. 
711. 
712. 
713. 

720. 
721. 

723. 

Točke Datum Vrsta stan. Štev. Temeljna Delav. 
popr. vloge želi ima član. organizacija Stev. 

208 - 29. 06. 1977 ENOS. 2 87 ENERGETIKA 24972 
208 25. Q2.1978 DVOS. 3 21 HVB 31907 
208 26. 12. 1978 ENOS. 2 87 ENERGETIKA 81533 
208 26. 05. 1979. TROS. DVOS. .3 02 JEKLARNA 23491 
207 17. 01.1977 DVOS. 3 01 PLAVŽ 30791 
207 09. 05. 1978 DVOS. 3 01 PLAVŽ _ 31982 
207 04. 10. 1979 TROS. DVOS. 4 35 JEKLOVLEK 22410 
206 15. 10.1976 TROS. 4 32 ŽIČARNA 29946 
206 15. 11.1976 TROS. 4 34 VRATN. POD. 30337 
206 09. 02.1977 DVOS. 3 02 JEKLARNA 29125 
205 04. 10. 1976. DVOS. .3 89 TRANSPORT 23484 
205 08. 04. 1977 TROS. 4 - 02 JEKLARNA 23555 
204 28. 12.1977 DVOS. 3 18 V A U . 2400 25605 
202 06.10. 1977 D V O S . « 3 02 JEKLARNA 23306 
201 21.08. 1975 TROS. 4 11 BLOOMING 30574 
200 26. 08. 1976 DVOS. 3 02 JEKLARNA 29301 
200 20. 01. 1977 DVOS. 3 11 BLOOMING 27705 
200 30. 03. 1978 DVOS. 4 02 JEKLARNA 29744 
200 04. 06. 1980 TROS. DVOS. 4 06 LIVARNA 21688 
200 20. 08. 1980 GARS. 1 32 ŽIČARNA 25203 
199 29. 03. 1977 DVOS. 3 21 HVB 29385 
199 23. 08. 1978 DVOS. 4 32 ŽIČARNA 31865 
198 31. 01. 1974 DVOS. .3 81 STROJ. DEL. 27369 
197' 08.02. 1979 DVOS. 3 89 TRANSPORT 29335 
196 09.10. 1980 DVOS. 4 31 HLAD. V A U . 29956 
195 03. 02. 1976 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 30722 
» 4 19.10. 1978 DVOS. 3 31 HLAD. V A U . 28455 
194 26. 01. 1979 TROS. 4 83 VZDRŽEV. 28934 
193 07. 04. 1976 TROS. 5 21 HVB 81460 
193 04. 08. 1977 ENOS. 2 11 BLOOMING 29275 
192. 03. 03. 1977 ENOS. 2 81 STROJ. DEL. 19789 
191 27. 11. 1975 ENOS. 2 31 HLAD. V A U . 29803 
191 02. 06. 1977 DVOS. 4 21 HVB 31287 
190 08. 09. 1975 DVOS. 3 89 TRANSPORT 29884 
190 31. 01. 1978 ENOS. GARS. 2 02 JEKLARNA 22258 
190 16. 01. 1980 TROS. DVOS. 4 02 JEKLARNA 25356 
190 14. 07. 1980 GARS. 1 82 REM. DEL. 20020 
189 23. 01. 1975 DVOS. 3 »3 VZDRŽEV. 26715 
187 11.06. 1980 DVOS. 3 00 .30563 
187 24. 12. 1980 ENOS. 2 11 BLOOMING 27585 
185 11.02. 1974 DVOS. 3 02 JEKLARNA 29824 
185 08. 09. 1977 TROS. 5 98 DRUŽB. PREH. 60895 
185 17. 03. 1980 ENOS. 35 JEKLOVLEK 32286 
184 07. 08. 1974 DVOS. 4 02 JEKLARNA 29942 
184 20. 01. 1977 DVOS. 4 02 JEKLARNA 30274 
184 22. 02. 1977 GARS. 1 11 BLOOMING 23065 
183 15. 02. 1975 DVOS. . 3 02 JEKLARNA 29079 
183 14. 04. 1975 DVOS. 3 35 JEKLOVLEK 28531 

' 183 01. 02. 1977 DVOS. 3 02 JEKLARNA 30620 
182 12. 06. 1978 DVOS. 4 11 BLOOMING 31894 
181 2L 06. 1977 DVOS. 4 02 JEKLARNA 29293 
181 31. 08. 1977 DVOS. ENOS. 3 11 BLOOMING 21985 
181 28. 12. 1979 DVOS. 3 97 EK TKR NOV .31838 
181 03.11. 1980 DVOS. 3 82 REM. DEL. .32378 
180 16. 09. 1976 DVOS. .3 32 ŽIČARNA 19749 
180 21. 12. 1976 DVOS. 3 11 BLOOMING 31070 
179 14. 05. 1976 DVOS. 3 81 STROJ. DEL. 27226 
179 18. 10.1976 DVOS. 3 32 ŽIČARNA 29867 
179 13. 09. 1977 DVOS. 3 L3 V A U . ŽICE 24200 
178 06. 07. 1977 DVOS. 3 11 V A U . B L . Š T . 31063 
178 08. 02. 1979 TROS. 4 - 02 JEKLARNA 30306 
.178 10. 03. 1980 DVOS. 3 02 JEKLARNA .32775 
178 10. 07. 1980 ENOS. 2 97 EK TKR NOV .33253 
177 28. 05. 1975 ENOS. 2 02 JEKLARNA 29819 
177 26. 09. 1977 DVOS. 3 02 JEKLARNA 30456 
177 02. 08. 1979 GARS. 1 83 VZDRŽEV 31708 
176 07. 03. 1977 DVOS. 3 18 V A U . 2400 30426 

• 175 07. 07.1975 DVOS. 3 01 PLAVŽ 30411 
17.3 22. 12. 1977 ENOS. GARS. 2 1.3 V A U . ŽICE 24035 
173 02. 04. 1979 DVOS. 5 06 LIVARNA 60697 
173 22. 06. 1979 TROS. .ENOS. 4 02 JEKLARNA. .31370 
172 26. 02. 1974 ENOS. 0 " 97 EK TKR NOV 29631 
172 27. 06. 1974 ENOS. 2 97 EK TKR N O V 81614 
172 08, 07. 1977 DVOS. 3 02 JEKLARNA .30777 
172 08. 09. 1978 DVOS. 3 02 JEKLARNA 22000 
172 15. 02. 1979 DVOS. ENOS. 0 98 DRUŽB. PREH. 21765 
171 12. 05. 1977 DVOS. 3 92 KOMERC. F I N . 31298 
171 22. 02. 1978 DVOS. 3 01 PLAVŽ 29324 
170 04. 06. 1975 ENOS. 2 1)2 JEKLARNA 28692 
170 30. 06. 1976 DVOS.* 4 02 JEKLARNA 30046 
170 24. 07. 1979 DVOS. 3 02 JEKLARNA 30006 
169 28. 06. 1978 DVOS. 3 - 02 JEKLARNA 30103 
167 07. 08. 1979 DVOS. 3 3.3 PROFILARNA "28644 
166 19.03. 1976 DVOS. 3 32 ŽIČARNA 28114 
166 22. 01. 1979 TROS. 4 87 ENERGETIKA 26750 
165 20. 07. 1978 GARS. 1 97 EK TKR N O V 31985 
165 27. 08. 1980 DVOS. ENOS. •) 36 ELEKTRODNI 27516 
164 14. 12. 1977 DVOS. :l 83 VZDRŽEV. 28011 
164 14. 07. 1980 GARS. 1 81 STROJ. DEL. 30156 
163 21. 03. 1978 ENOS. 2 82 REM. DEL. 24129 
162 - 13. 09. 1979 DVOS. 3 37 ŽEBLJARNA 29:394 
159 20. 06. 1974 ENOS. 2 98 DRUŽB. PREH. -60684 
159 28. 07. 1975 TROS. DVOS. 4 02 JEKLARNA 25148 
158 04. 01. 1979 DVOS. 4 97 EK»TKR N O V 26969 

"158 09. 02. 1979 DVOS. 3 81 STROJ. DEL. 30682 
158 22. 09. 1980 ENOS. GARS. 2 11 BLOOMING 23004 
158 24. 09. 1980 ENOS. 2 92 K O M E R C . F I N . 33172 
157 21. 05. 1980 TROS. DVOS. 4 01 PLAVŽ 21756 
156 23. 02. 1977 DVOS. 3 31 HLAD. V A U . 25215 
156 03. 10. 1977 DVOS. .3 36 ELEKTRODNI 29617 
156 09. 05. 1979 TROS. DVOS. 3 82 REM. DEL. 234&5 
154 19. 11. 1980 DVOS. ENOS. 3 R9 TRANSPORT 2327.3 
151 04. 09. 1978 DVOS. 3 02 JEKLARNA 28466 
151 24. 12. 1980 TROS DVOS. 4 11 BLOOMING 22482 
150 08. 02. 1977 DVOS. 3 02 JEKLARNA 29988 
149 -03. 02. 1979 ENOS. o 02 JEKLARNA 30095 
147 30. 07. 1974 DVOS. 4 02 JEKLARNA 29272 
147 03. 09. 1976 DVOS. 3 83 VZDRŽEV. 31099 
147 26. 12. 1978 DVOS. 3 13 VALJ. ŽICE 29541 
147 29. 06. 1979 TROS. DVOS. 4 83 VZDRŽEV. 27267 
145 24.12. 1980 ENOS. 2 21 HVB 33117 
144 22. 09. 1976 ENOS. 2 89 TRANSPORT 3076.3 
144 16. 04. 1980 TROS. 4 89 TRANSPORT 23060 
144 12. 05. 1980 DVOS. < ENOS. 4 97 EK TKR NOV 26928 
144 09. 07. 1980 TROS. DVOS. 4 83 VZDRŽEV. 21052 
143 15. 02. 1979 DVOS. 3 18 V A U . 2400 32085 
142 29. 08. 1974 DVOS. 3 01 PLAVŽ 25696 
142 17. 12. 1975 GARS. 1 02 JEKLARNA 30:351 
142 18. 01. 1979 ENOS. - 2 a3 VZDRŽEV. 31651 
141 11.06. 1976 DVOS. 3 33 PROFILARNA 26751 
141 15. 07. 1976 DVOS. 4 02 JEKLARNA 30627 
141 07. 03. 1977 DVOS. ENOS. '3 02 JEKLARNA 28730 

. 140 14. 01. 1980 TROS. 4 3.3 PROFILARNA 27327 
139 11.11.1977 TROS. 4 87 ENERGETIKA 31002 
139 15. 01. 1980 TROS. DVOS. 4 97 EK TKR NOV 81012 
138 29. 01. 1979 GARS. 1 87 ENERGETIKA 26328 
138 10. 09. 1979 TROS. DVOS. 4 02 JEKLARNA 19249 
137 12. 07. 1978 DVOS. 3 21 HVB 31956 
137 20. 07. 1978 TROS. 4 32 ŽIČARNA 29546 
137 06. 10. 1978 DVOS: .3 

32 ŽIČARNA 
00000 

136 05. 10. 1976 DVOS. 3 13 V A U . ŽICE 31X125 
136 31. 03. 1977 TROS. 4 82 REM. DEL. 23833 
136 05. 07. 1977 DVOS. 3 21 HVB 31543 
134 08. 02. 1977 DVOS. «1 89 TRANSPORT 29349 
134 05. 04. 1980 ENOS. . 2 83 VZDRŽEV. 32026 



R E D N A LETNA K O N F E R E N C A Z R V S J E S E N I C E 
V torek; 24. marca, je bila v sejni sobi skupščine občine Jesenice 

redna letna konferenca ZRVS občine Jesenice. Konference so se poleg 
delegatov, č lanov predsedstva in obrambnih struktur, udeležili tudi 
sekretar komiteja občinske konference zveze komunistov Franc Ko
mentar, predsednik občinskega sveta ZSS Branko Iskra in sekretarka 
občinskega komiteja ZSMS Nevenka Juvan. 

Že uvodoma velja omeniti, da je 
bila organizacija ZRVS na Jeseni
cah v minulem letu izredno delovna,-
uspešna in zavzeta. Plod večletnega 
dela pri organiziranju, kadrovskem 
usposabljanju in prilagajanju orga
nizacije potrebam okolja, naših 
predhodnikov Lojzeta Rakošeta, 
Albina Polka in Branka .Iskra se 
uspešno nadaljuje v sedanjem vod
stvu občinske organizacije ZRVS. 
Prizadevanja organizacije Z R V S v 
celoti podpira tudi zveza komuni
stov. 

Predsednik organizacije ZRVS Ja
nez Jamar je v svojem poročilu naj
prej obširno spregovoril o številnih 
političnih in družbenih pretresih v 
svetu, ki pa so bili v glavnem na 
žalost negativni. Le ti niso zaostro
vali samo odnose med blokoma, am
pak tudi situacijo na kriznih območ
jih neuvrščenih držav ter v družbe
nih sistemih nekaterih dežel. Svetla 
točka v dogajanjih preteklega leta je 
vsekakor nastanek Zimbabveja in 
konec rasistične Rodezije. Nesmisel
na vojna med Iranom in Irakom, ki 
ima korenine že v zgodovini obeh 
dežel, je prešla v izčrpljujočo in uni
čujočo opozicijsko vojno z dvema 
zmagovalcema in še bolj z dvema 
poražencema. S to vojno pa je priza-
dejana velika izguba tudi arabskemu 
in muslimanskemu svetu, palestin
skemu boju, neuvrščenosti in tudi 
svetovnemu gospodarstvu. Ta polo
žaj pa je tudi neugoden za našo de
želo z gospodarskega stališča, saj je 
Irak naš drugi največji dobavitelj 
nafte, poleg tega pa naše OZD izva
jajo v Iraku obsežna gradbena in 
druga dela. Na svetovnem prizorišču 
sta bila več ali manj stalno prisotna 
tudi Afganistan in Kampučija. Res 
je, da so bile obsodbe tuje interven
cije številnejše in -močnejše, vendar 
so interesi širjenja sfer velikih sil še 
vedno močnejši od prizadevanj svo
bodomiselnega sveta. Srednja in La
tinska Amerika sta v stalnem 
vrenju. Po Nikaragvi je vzplamtel 
boj v Salvadorju. Vsekakor ne more
mo mimo vojaških udarov v Turčiji, 
Liberiji in drugih državah. Neuspeli 
državni udar v Španiji je pretresel 
vse demokratične sile, saj je hotel 
vrniti Španijo na pozicijo frankiz-
ma. V Španiji vladajo teror, na
sprotja in borba za enotno demo
kratično Španijo še ne bo tako kma
lu končana. Kriza sistema na Polj
skem, je v glavnem odraz razhajanja 
med večino delovnega ljudstva Polj
ske ter vodilno politično partijo in 
njenim vodstvom. Prisotni pa so 
tudi drugi dejavniki znotraj in zunaj 
poljskih meja. Glede na položaj 
Poljske se kaže edina rešitev v 
preobrazbi poljske družbe na te
meljih demokratičnega socializma, 
primernega za poljske razmere in 
preobrazbi Poljske združene delav
ske partije na osnovi strpnega 
dialoga med obema stranema. Ve
liko pozornosti je bilo posvečeno 
volitvam v Z R N , Portugalski in 
ZDA. Kljub velikim kriznim ža
riščem v svetu, pa je gibanje' ne
uvrščenih le pokazalo svojo moč, 
čeprav šo mnogi napovedovali raz
pad gibanja. Dejstvo je, da so sile, ki 
vežejo nerazviti svet rnnogo močnej
še, kot problemi in nasprotja, ki jih 
razdvajajo. Neuvrščena politika je 
pogoj za obstoj nerazvitih. Je pogoj 
za njihov družbeni, politični, kultur
ni, nacionalni in gospodarski razvoj 
in napredek iz zaostalosti. 

Na zadnji letni konferenci pred le
tom dni je nadaljeval predsednik, 
smo z bojaznijo in upanjem sprem
ljali težko bolezen maršala Tita. Da
nes nas ne vodi več naš dolgoletni 
komandant, njegova pot in njegove 
misli pa so.vodilo za naše delo sedaj 
in v prihodnosti. Tako kot celotni 
družbi je tudi nam začrtal pot. Pod 

njegovim vodstvom je ZRVS nastala 
in prerasla v pomembno družbeno 
organizacijo. Za vedno bodo med 
nami žive njegove besede, ki jih je 
nam, rezervnim vojaškim stareši
nam rekel ob mnogih priložnostih. 
Med drugim je dejal, da morajo re
zervni vojaški starešine družbeno 
zaupanje stalno dokazovati z vsak
danjim vztrajnim delom, z izpopol
njevanjem nalog na,področju SLO 
in družbene samozaščite. Čas od 
smrti maršala Tita do danes je poka-

. zal kako neutemeljene so bile bojaz
ni pri obravnavah obdobja po tova
rišu Titu, Zaman so bile subverziv-
ne, vztrajne- in dolgotrajne špeku
lacije o usodi Jugoslavije, ki so 
temeljile na mednacionalnih trenjih, 
boju za oblast, tuji intervenciji, itd. 
Kljub gospodarskim težavam, ki so 
sicer v večji ali manjši meri značil
nost sedanjega sveta, pa smo 
dokazali, da je in da bo Jugoslavija 
ostala močna in stabilna suverena 
država. 

ZRVS kot družbena organizacija 
mora aktivno sodelovati na področ
ju sistema SLO in družbene samoza
ščite s tem, da organizira, izobražuje 
in usposablja R V S in sodeluje pri 
obrambnem usposabljanju in samo
zaščitnem delovanju delovnih ljudi 
in občanov v K S , "TOZD in v vseh 
drugih oblikah njihovega združeva
nja. Z razvijanjem svojih aktivnosti 
v vseh okoljih morajo R V S s svojim 
vojaškostrokovnim znanjem prispe
vati k utrjevanju zavesti, o možnosti 
usjješne obrambe z vsemi oblikami 
oboroženega in neoboroženega boja. 
Če gledamo s tega stališča je ZRVS 
posebna oblika podružbljanja SLO, 
to je posebna oblika oboroženega 
ljudstva. Zato je upravičena trditev, 
da je osnovna značilnost mesta in 
vloge Z R V S kot subjekta v politič
nem sistemu "socialističnega samo
upravljanja v tem, da kot družbena 
organizacija neposredno sodeluje pri 
krepitvi idejnopolitičnih temeljev 
SLO in da si v tem okviru še posebej 
prizadeva da bi kot najmočnejša ka-

• tegorija starešin oboroženih sil 
S F R J politično delovala v skladu s 
splošnim ljudskim in revolucionar
nim značajem teh sil. Delovati v 
tem smislu pa pomeni boriti se za to, 
da bodo oboroženesile S F R J čim za
nesljivejši in plodni dejavnik pri 
obrambi vladajočega položaja delav
skega razreda v socialistični družbi, 
pri samostojnosti narodov in narod,-
nosti, pri enotnosti Jugoslavije. 
Organizacija ZRVS izvaja svojo vlo
go na dva poglavitna načina. Naj
prej z vzgojo svojih članov v take 
vojaške starešine, ki po svojih 
moralnopolitičnih kvalitetah ustre
zajo ljudskemu in revolucionarnemu 
značaju oboroženih sil S F R J in si
stemu SLO in družbene samozaščite. 
Drugi način izvajanja navedene 
politične vloge organizacij ZRVS pa 
je njihov vpliv na druge subjekte si
stema SLO in družbene samozaščite, 
kar je treba opredeljevati z nepo
srednim sodelovanjem v S Z D L in 
družbenopolitičnem življenju v KS , 
OZD in SIS. 

Ko je predsednik organizacije 
ZRVS Janez Jamar v nadaljevanju, 
svojega poročila spregovoril o števil
nih nalogah in akcijah, ki so bile 
uspešno izvedene je še posebej po
udaril ugotovitev, da je v skladu z 
našo vlogo, veliko R V S angažiranih 
na raznih področjih družbenopoli
tičnega in družbenega življenja v 
občini in tudi izven nje. Zal pa je še 
vedno preveč takih, ki sicer obisku
jejo obvezne akcije v okviru" organi-, 
zacije R V S , niso pa aktivni v življe
nju K S ali OZD. Dobro je bilo sode
lovanje z oddelkom za SLO pri Sob 
Jesenice in štabom za teritorialno 
obrambo. Prav tako pa se je nadalje
valo že tradicionalno uspešno sode
lovanje z J L A oziroma z obmejnimi 

graničarskimi enotami. Isto velja za 
družbenepolitične organizacije s 
tem, daje bil storjen nadaljni korak 
za boljše sodelovanje z ZSMS s pou
darkom . na boljše koordiniranje 
skupnih akcij in nove oblike sodelo^_ 
vanja. Tako široka zasnova pomeni, 
da ZRVS ni skrbela samo za splošno 
vojaško usposabljanje svojega član
stva, pač pa je intenzivno poglablja
la idejnopolitično izobraževanje in si 
prizadevala, da bi vsak rezervni vo
jaški starešina postal aktivni druž
benopolitični delavec in uresničeva-
lec podružbljanja koncepcije SLO in 
družbene samozaščite. 

SPLOŠNO VOJAŠKO 
USPOSABLJANJE IN 
IDEJNOPOLITIČNO 

IZOBRAŽEVANJE 
Program je bil v celoti realiziran. 

V okviru teme: Napad bataljona, če
te in voda v sodobnih okoliščinah 
smo izvedli seminar za predavatelje, 
ki so ponesli obogateno znanje v 
krajevne in osnovne organizacije. 
Predavanja so bila na izredno viso
kem nivoju, saj so bila uporabljena 
vsa avdiovizelha sredstva. Praktično 
izvedbo na terenu so izvajale posa
mezne krajevne ii) osnovne organi
zacije. Občinska komisija pa je pri
pravila naloge in ustrezno strokovno 
gradivo ter nudila strokovno pomoč. 
Poleg preverjanja znanja je bilo 
izvedeno tudi streljanje z malokali-
brsko puško, ki je služilo kot pripra
va za streljanje z vojaško pištolo, ki 
je v programu v letošnjem letu. K 
dobrim pripravam strokovnega 
usposabljanja pa je prispevala tudi 
revija Naša obramba. Krajevne 
organizacije so organizirale tudi tak-
tično-orientacijske pohode in jih po
pestrile z družabnim srečanjem. 

V idejnopolitičnem izobraževanju 
je bil poudarek na zunanji politični 
situaciji. Zelo uspešno je ocenjeno 
predavanje republiškega sekretarja 
za notranje zadeve Tomaža Ertla na 
temo: Zunanje politična situacija in 
vpliv le te na varnostne razmere v 
SRS in S F R J . Pomembno pa je bilo 
tudi predavanje, ki je bilo združeno 
z rednimi letnimi konferencami v 
vseh K O ZRVS. Osnovne značilnosti 
vojaško političnih odnosov v sodob
nem svetu in oblike propagandnega 
delovanja proti S F R J je tema, ki so 
jo podali predsedniki posameznih 
K O ZRVS. 

DRUŽBENA DEJAVNOST SLO 
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Program dela s tega področja je 
bil v celoti realiziran in celo prese
žen. Največ pozornosti je komisija 
namenila sodelovanju z mladino in z 
obrambnimi strukturami na področ
ju obrambnih priprav SLO in druž
bene samozaščite. Pri prenašanju re
volucionarnih tradicij sodelujejo na 
vseh možnih področjih. To so bili 
spominski pohodi in tekmovanja 
(dan mladosti, Dražgoše, Stol, Po
kljuka, Rožca, Radovna, Završnica 
in Pristava.), kjer so aktivno sodelo
vali kot organizatorji, mentorji ali 
kot udeleženci. Ob občinskem praz
niku so organizirali strelsko tekmo-

- vanje, na katerem so poleg ekip iz 
K O ZRVS, sodelovale ekipe DPO, 
K S , milice in drugih struktur, ki de
lujejo v obrambnih pripravah. Orga
nizirana je bila tudi proslava ob 
22. decembru prazniku J L A . Tr i 
članska delegacija R V S naše občine 
pa se je udeležila tudi 10. srečanja 
Z R V S J v SR Srbiji in s tem dala po
memben prispevek k razvijanju 
bratstva in enotnosti naših narodov 
in narodnosti. 

INFORMATIVNO 
PROPAGANDNA DEJAVNOST 
Komisija je delala intenzivno, 

kar se še posebno odraža v sprotnem 
obveščanju javnosti o delovanju 
R V S . Iz področja informiranja jav-

Iz občinske ZRVS Jesenice (Foto J. Urh) 

nosti o delu ZRVS znotraj njene 
organizacije in širše javnosti, si je 
komisija zagotovila dobro sodelova
nje s tednikom Zelezar in lokalno 
radijsko postajo Triglav. Uspešno pa 
je bilo tudi sodelovanje z obrambni
mi strukturami SLO in teritorialne 
obrambe. Ob praznovanju dneva 
J L A je bila v letu 1980 prvič organi
zirana slikovna razstava, ki je prika
zala delo R V S v sliki in besedi. 
Kljub nekaterim pomanjkljivostim 

».je bila razstava v v širši javnosti zelo 
ugodno ocenjena. 

KADROVSKE 
IN SPLOŠNE ZADEVE 

Tudi delo kadrovske komisije je 
bilo uspešno, čeprav ne tako kot smo 
želeli. Toda pripravljeni so bili šte
vilni predlogi za napredovanje, pla
kete in priznanja. V preteklem letu 
sta dva člana naše organizacije pre-" 
jela plaketo ZRVSJ . T r i K O in 
enajst R V S je prejelo priznanja, na
predovalo pa je tudi večje število 
R V S v višji čin.-

RAZPRAVA 
Sledila je bogata razprava, v kate

ri so delegati pozitivno ocenili dose
danje delo, opozorili pa so predvsem 
na čimpreišno reorganizacijo posa
meznih krajevnih organizacij. 
Uspešno uresničevanje družbenih 
obveznosti in nalog, ki jih ZRVS 
opravlja kot pomembna družbena 
organizacija, je v veliki meri odvisno 
od dobre organiziranosti in idejno-
politične usposobljenosti slehernega 
člana ZRVS. Zato si mora kadrov
ska komisija še nadalje prizadevati, 
da bodo R V S na Jesenicah naj
ustrezneje organizirani, to pomeni, 
da je potrebno čim prej ustanoviti 
manjše K O R V S na območjih posa
meznih K S . Doseči je treba čimprej 
cilj, da bo v vsaki K S K O ZRVS kot 
statutarna oblika organiziranosti. 
K O morajo pri uresničevanju nalog 
ZRVS postati čimbolj samostojne in 

"se pri načrtovanju in izvajanju 
nalog povezovati z vsemi krajevnimi 
družbenopolitičnimi dejavniki in 
obrambnimi strukturami krajevne 
skupnosti. Povečano skrb je treba 

' posvetiti tudi izboljševanju politične 
strukture R V S . V ta namen je po
trebno okrepiti politično delovanje 
komunistov v občinski in v K O 
ZRVS. Pri tem bodo morali aktivi 
Z K še posebno skrb nameniti mlaj
šim članom ZRVS in jih pripravljati 
za sprejem v zvezo komunistov. 
R V S pa se morajo zavedati tudi 
odgovorne naloge pri izbiri kandida
tov za vojaške šole in za šole RVS. 

Lojze Rakoše je v razpravi obšir
no spregovoril o nadaljnjem izobra
ževanju in usklajevanju programa 

R V S z vsemi ostalimi obrambnimi 
strukturami. Poleg krepitve moral
nopolitičnih vrednot in zavesti RVS 
je nujno treba dati tudi prispevek k 
nadaljnjemu poglabljanju zasnove 
SLO, varovanja življenjskih in 
delovnih razmer ter neposrednemu 
organiziranju delovnih ljudi in obča
nov v družbeni samozaščiti, kot 
množičnemu temelju obrambne pri
pravljenosti. Treba je upoštevati, da 

sta SLO i n družbena samozaščita se
stavini našega vsakdanjega ravna
nja vsakega od nas pri delu, pri pra
vicah in odgovornostih, ki j ih delov
ni ljudje in občani uresničujejo na 
delovnem mestu, v kraju bivanja in 
v vseh organiziranih oblikah družbe
nega življenja. 

Ih kot je poudaril sekretar komi
teja občinske konference Z K Franc 
Kobentar, je dolžnost slehernega 
R V S , da se v okviru svoje organiza
cije in v skupni fronti organiziranih 
socialističnih sil še aktivneje vklju
čuje v vse tokove družbenopolitič
nega življenja zlasti v K S , organi
zacijah združenega dela, samo
upravnih interesnih skupnostih. V 
okviru skupne fronte se je treba že 
posebej prizadevati za podružbljanie 
SLO in družbene samozaščite. Se 
nadalje je potrebno stopnjevati 
aktivnost R V S v društvih, družbe
nih in specializiranih organizacijah, 
kjer bodo odigrali pomembno vloga, 
kot mentorji, organizatorji in kot 
aktivni člani. R V S naj bi akt ivni 
sodelovali v pripravah na kongrese 
družbenopolitičnih organizacij, k i 
bodo v prihodnjem obdobju. Pred 
nami so volitve v samoupravne 
organe. 

V letošnjem letu se spominjamo 
najsvetlejših datumov naše slavne 
preteklosti, to je 40-letnice vstaje j u 
goslovanskih narodov in narodnosti 
in 40-letnice Osvobodilne fronte slo
venskega naroda. Pred nami je akci
ja N N N P , ki bo dosegla svoj vrh 
20. junija. Posebno pozornost bomo 

_v akciji N N N P usmerili k temeljni 
samoupravni skupnosti {RS. 
TOZD). V akciji moramo omogočiti 
vsem družbenopolitičnim in drugJEi 
družbenim dejavnikom preveriti 
lastno organiziranost in usposob
ljenost in organiziranost delovnih 
ljudi in občanov za naloge na pod
ročju obrambnih priprav. Prispevati 
mora k razvijanju najrazličnejših 
aktivnosti v pogojih SLO in še boljši 
usposobljenosti za izvajanje nalog, 
ki jih narekujejo morebitna vojna in 
elementarne nesreče. R V S mora hit i 
prenašalec socialistične misli na širši 
krog občanov, je na kraju poudaril 
tovariš Franc Kobentar. 

Predsednik občinskega sveta ZSS 
Branko Iskra je v razpravi podal 
krajšo oceno gospodarskega položa
ja v naši občini. Prišli smo do spo
znanja, da je prišel čaš, ko je treba 
hitreje spreminjati besede v dejanja. 
Morali bomo hitreje odpravljati na
kopičena neskladja v gospodarstvu, 
dvigniti storinost dela in usklajevati 
porabo z dejanskimi možnostau. 
Tudi R V S smo poklicani, da se zo-
perstavimo vsem pojavom neodgo
vornega - ravnanja posameznikov in 
skupin pri izvajanju - družbenih 
norm, dogovorjene stabilizacijske 
politike in izigravanja dogovorov. 

Konferenco je pozdravila tudi se
kretarka komiteja občinske konfe-' 
renče ZSMS Nevenka Juvan in pou
darila, da se bodo tudi mladi priza
devali za dosledno izvajanje skupne
ga programa dela na področju SLO 
in družbene samozaščite. j U R i i 

Iz razstave, ki so jo v lanskem letu pripravili rezervni vojaški starešine (Foto 
J.Urh) 

(Nadaljevanje s 14. strani) 

Priimek in ime 
Točke Datum Vr9ta stan. Štev. Temeljna Delav-

Priimek in ime po pr. vloge zeli ima Clan. organizacija štev. 

765. KOKALJ PAVEL „ 133 13. 12.1977 ENOS. 9 83 VZDR2EV 25123 
766. KOTNIK DRAGO KARL 131 19. 03. 1980 DVOS. 3 81 STROJ. DEL. 30441 
767. MEDIC FEHIM 129 19. 11. 1980 DVOS. ENOS. .1 31 HLAD. VALI. 2SQ31 
768.~JOVEV BOJAN 124 01. 09. 1978 ENOS. 2 21 HVB 31899 
769. NOVAK FRANC, dipl. ing. 123 07. 01. 1980 TROS. DVOS. 4 . 82 REM. DEL. 81,511 
770. KLINAR BOJAN 120 05. 07. 1977 GARS. 1 98 DRUŽB. PREH. 60844 
771. HODŽICSMAIL 118 09. 06. 1978 ENOS. . 2 01 PLAVŽ 31529 
772. ARSOVA LIDIJA 115 03. 08. 1978 ENOS. • 

2 94 KADR.SPLOŠ. .'33368 
773. KLIČIC SEFIKA 112 12. 09. 1980 ENOS. 

• 
2 87 ENERGETIKA 3*3232 

774. KAMBERI EZMA 111 23.11. 1978 0 00000 
775. BILBIJA LUKA- 108 02. 09. 1976 DVOS. 3 89 TRANSPORT 30615 
776. GAVLJAK ANDRIJA 108 28. 05.1980 TROS. DVOS. 4 02" JEKLARNA 25509 
777. MIHAJLOVIČ TOMISLAV 103 22. 12. 1977 ENOS. , a m TRANSPORT 31744 
778. HAUS BRANKO 103 19.01. 1979 GARS. 1 81 STROJ. DEL. 30269 
779. ZAMAN KLARA 99 14. 11. 1979 GARS. - 1 82 REM. DEL. 32344 
780. LJUBIJANKIC HUSEIN 94 30. 01. 1979 DVOS. :¡ 11 BLOOMING 552580 
781. VARL DUŠICA 93 09. 08. 1979 TROS. DVOS. 4 92 KOMERC. FiN. 8Í551 
782. BERLISK VOJKO 93 09. 08. 1979 GARS. 1 97 E K TKR NOV 31188 
783. IKANOVIČ RAMIZ 93 10. 03. 1980 DVOS. 3 11 BLOOMING 31527 
784. MLAKAR ANDREJA 86 26. 03. 1979 GARS. 1 ' 82*REM. DEL. 31628 
785. REBOLJ LADISLAV 84 03. 06. 1980 TROS. - 4 82 REM. DEL. 30244 
786. DORNIK ŽARKO 82 13. 04. 1979 GARS. 1 31 HLAD VALJ. 26292 
787. BERNARD ANA 68 01. 08. 1979 TROS. • ,4 97 EK TKR NOV 31483 
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M A L I B A B I L O N 
— »Če nam 

policaj ne zapre poti. Nekam čudno 
gleda« pravi brezdomec, policaj mu 
pa reče: »Zdaj si vsaj za med ljudi! 
Obleka dela ' človeka«. — Prvi go
dec: »Pištola za mrliče. Tomaž, spet 
bo lahko za župnika.« — Grobar: 
»Kako to?« — Prvi godec: »Temu se 
mudi za zid.« — Grobar: »Andreje, 
ali si mu to s sabljo dal po piskru?« 
Policaj:' »Sam je pokazal svetu 
hrbet.« — Drugi godec: »Zato ne 
pride v blagoslovljeno zemljo.« Ta 
misel podžge grobarja, da se raz
govori: »Nič mi ne poj! Če ima kaj 
pod palcem, mu bodo zvonili z vsemi 
štirimi, pokopali ga bodo pa naj
manj trije gospodje. Kadar bogatin 
sam sebi odveze dušo, je zmeraj 
duševno zmeden. Zakaj bi mu 
odrekali blagoslov? Potreben ga je. 
še bolj pa naš prečastiti denarja.« 
— »Preširoko odpiraš usta,« ga 
opozori policaj. — »He, kako že pra
vijo. In vino veritas! Pri župniku se 
učim latinski,« pojasnjuje grobar, 
invalid ga pa opozori: »Tomaž, 
poglej! Ali ni dobrotljivi gospod?« — 
»Patron Janeza Nepomuka? Saj 
res!« vzklikne grobar, ko si bolj 
ogleda mrliča. »Vaju je obdaril, 
meni pa nakopal delo,« reče brez
domcu in invalidu. — »Knezove bi 
moral sklicati. Bil je nekakšen ženin 
njegove punce,« meni policaj, grobar 
modruje: »To ga ne oživi. Knez ni 
lekarnar.« — »Jim že šef sporoči,« 
odloči stražnik, »če bo treba. Saj so 
se sporekli, morda se je zato igral s 
petelinom. Ta svinčenka mi je od
nesla napitnino. Namesto desetih 
avtomobilov bo en sam. »Mrliški«. 
Grobar: »Zdaj še ne pridejo ponj, 
lahko si privoščimo nekaj spanca.« 
— Policaj: »Ali ne veš za svojo 
dolžnost? Spravi ga s poti.« — 
»Dobro, ti si postava« uboga grobar 
in reče invalidu in brezdomcu: 
»Vidva sta dolžna največ hvale 
ranjkemu. Z mano!« A policaj odre
di: »Mi pa brez komisije sestavimo 
protokol. Pokojni je imel smrt za 
privatno zadevo, zakaj bi se naši 
višji mučili z njim.« 

GROBAR hoče z INVALIDOM 
in BREZDOMCEM na levo. a pri
deta od tam ihteča MAJA in vzne
mirjeni MIRKO, ki ga je pripeljala 
naravnost od SONJE v Knezovi vili. 
POLICAJ in GODCI se jima čudijo. 

»Ho, bajtarjev! Ali si ga prišel 
kropit?« se prvi oglasi brezdomec. 
»Nekaj se je zgodilo, ne? Nisem 
verjel, pa je le res,« pravi Mirko, 
Maja pa v jok: »Henrik! Zakaj sem 
tako ravnala s teboj?« Plicaju ni 
ušla nobena beseda, zato pristopi k 
njej: »Torej ste nekaka sokrivka? 
Ali slišite?« se obrne k ostalim. »Vsi 
ste za priče.« — Grobar: »Ne bodi 
zdaj proti jutru tako uraden.« — 
Policaj: »Postava je postava!« — 
Mirko: »Kaj naj pričamo? Da je 
mrtev?« — Policaj: '»Na svetu je 
vsake stvari nekdo kriv.« — Mirko: 
»Le njegove smrti ni nihče drugi ko 
sam. Zato roke proč od te dame!« — 
Policaj ga pa zavrne: »Tebi nič ne 
verjamem. Skupaj ste bili, kdo ve, 
zakaj jo zagovarjaš. Midva imava 
poseben račun. Počakaj!« Obrne se 
k ostalim: »Ali kdo drugi potrdi, da 
je mrtvi gospod lahko brez tujega 
prigovarjanja storil bridko smrt?« 
—Invalid: »Kako ne! Če je res kaj 
na onem svetu, mu želim zveličanje 
brez vic, vendar s čisto vestjo lahko 
potrdim, da je sam silil od neto.« — 
Brezdomec: »Življenje mu je toliko 

dišalo kakor meni vrv. Okrog 
polnoči mi je razlagal, da je obsojen 
na smrt. Sinoči je pa meril name. 
da bi skupaj študirala večnost.« — 
Grobar: »Jaz sefn pa podil v drugo 

-faro, pa je le meni prepustil svoje 
kosti,« — Policaj: »Ali kdo na
sprotno priča? — Nihče. Pravici je 
zadoščeno. 

Kakšne račune imate pa z mano. 
Andreje?« vpraša Mirko. — »Urad
no nobenih. Knezovim si speljal 
hčer. Hudičevo so divji nate. Meni 
za zdaj nič mar. Boste že na sodniji 
opravili. Če pride tiralica za tabo, te 
pa poiščem.« — »Kakšna tiralica!« 
se vmeša grobar in razlaga študen
tu: »Fant, imenitno si se prislinil. Če 
je ona res kaj nadarjena nate, jo 
kar zaaraj. Starim poskrbi vnuka. 
Nekaj časa se bodo penili od jeze. 
potem pa dobiš punco s premože
njem vred.« - »Glej, da na nas ne 
pozabiš takrat!« svetuje prvi godec 
med pritrjevanjem drugih. — »Na 
delo! Vi pa nosila, mi k protokolu! 
ukaže policaj. Svetilko da bližnjemu 
godcu, skloni se k mrtvecu, ga 
preiskuje, mu vzame listnico, re
volver in vse drugo. m 

Mirko pa tolaži Majo: »Maja. 
pomiri se. Pri smrti so še milijarder
ji brez moči. Ali so tebe Knezovi 
videli?« vpraša, ona mu odkima, on 
pa nadaljuje: »Mislil sem, da zvoni 
Lojzka, a si bila ti in prav tedaj jih 
je prineslo. Za Sonjo me skrbi.« Res 
je zaskrbljen, saj so ga Knezovi 
našli v svoji vili. Ravno odhajal je. 
Maja se jim je pa še pravočasno 
umaknila. S Sonjo se nista nadeja
la da se povrnejo. Preden sta stara 
dva prišla domov, sta predjala vse 
mesto, potem sta doživela svoj 
polom in se znesla nad Sonjo. 

»O. Henrik«, vzdihuje Maja in sili 
k njemu, Mirko jo pa zavrne: »Ne 
motiva jih pri ogabnih uradnih 
opravkih.« Odvede je stran, proti 
desni. 

V nasprotno smer, na levu, so pa 
odšli grobar, brezdomec in invalid. 
GODCI pa pomagajo POLICAJU, 
ki vse beleži, delati protokol. 

Policaj: »Dejansko stanje: revol
ver je držal v roki.« — Prvi godec: 
»Rano ima v srcu.« — Policaj: »V 
listnici dokumente.« — Drugi godec: 
»Leži na hrbtu« — Prvi godec: »In 
si misli: svet neumni, v uh me piši!«. 
— Tretji godec: »Drugega mu ne 
kaže! Dovolj i<elik figar je bil, ker ni 
upal živeti.« — Prvi godec: »Pa tudi 
velik junak, ke'r je upal v smrt. 
Pritisnimo še eno njemu na čast. Ali 
nas boš zdaj tudi zapisal, gospod 
major?« — Policaj spravi beležnico. 
vzame svetilko, jo ugasne in reče: 
»No, ena več ali manj.« — Prvi go
dec: »Pametna beseda! Saj zdaj 
smo tako rekoč komisija in si lahko 
kaj privoščimo. — Žalostinko?« — 
Tretji godec: »Poskočno! Če je ple
salec, ga morebiti vsaj toliko po
vzdignemo, da naredi testament.« 
— »Modrijani!« se oglasi policaj, a 
drugi godec vzpodbuja: »Dajmo! 
Godba je kakor balzam za srčne 
rane.« 

Godci zaigrajo živahno plesno 
melodijo, a mrlič negibno leži na 
tleh. Za gorami se že riše rahel svit 
in oznanja nov dan. 

5. SONCE VZIDE 
Na pokopališču se tudi ž 

mrtvašnice je Skozi okna 
razmetane krste 

dani. 
videti 

TIHOTAPEC in 

ŠPEKULANT jih ' z vso naglico 
spravljata na staro mesto ob steni V 
ozadju. 

»Daj! Daj! Zdaj name gre za 
kožo,« priganja tihotapec, špekulant 
pa toži: »Hudičevo me boš zmučil.« 
— »Če pocediš malo masti, pa ričeta 
ne boš otepat.« — »Ferdo je bolj 
vajen. Kje spet tiči svojeglavec?« — 
»Na poslu je! Če ga ima pod kapo, 
bi imela samo škodo z njim, ko je 
okajen tako čuden.« — Krste 'sta 
uredila. Tihotapec zleze skozi okno. 
Špekulant mu podaja zavoje, ki jih 
spravlja na desni vogal mrtvašnice. 
— »Rad bi ga imel poleg. Novo idejo 
bi vama razložil« govori, tihotapec 
pa sprašuje: »Ali imaš tovarno 
zanje? Dandanes je čas za to, samo 
pazi! Nekateri pridejo z idejami do 
korita in milijončkov, drugi pod 
sekiro.«. 

Špekulant, ki s težavo zleze skozi 
okno, pomaga tihotapcu nositi zavo
je pod zid na desni in ga prepričuje: 
»To sprevidiš, da s saharinom ne 
gre več.« — »Ali naj začnemo s fižo
lom,« — »Pa z ričetom,« povzame 
špekulant besedi), »in zeljem. Zala
gali bomo jetnišnice vsega' sveta in 
tako poveličali svojo domovino. Po 
zaporih pospravijo te robe. na vago
ne. Dandanes je velikanski promet. 
Eni noter, drugi ven! Kdor bo dobil 
monopol za transportiranje ričeta, 
ga doleti posebna čast. Vidiš, 
imamo kralje premoga, jekla, vžiga
lic, podzemlja, ah, kdo bi našteval! 
Skoraj vsi so iz Amerike. Kralja 
ričeta pa še ni na svetu. Pobrigajmo 
se zanj! Sebi v korist in naši naciji v 
svetovno slavo.« — »Z -dosmrtno 
ječo si lahko oskrbiš to čast.« 

TIHOTAPEC IN ŠPEKULANT 
sta znosila zavoje pod zid. Izza zidu 
pa pogleda precej vinjen in zato zelo 
drzen TAT, ki postavi na zid sodček 
z vinom. 

»Halo! Zgrabita, hudiča!« ~ znori-
nad njima. Tihotapec postavi sod
ček na tla in reče: »Kar tam poča
kaj, da pospravimo.« — Špekulant 
mu podaja zavoje, da jih nalaga 
tatu, ki jih spravlja za zidom. Ko je 
to opravljeno, zleze čez. V žepih ima 
kozarce in pipo, ki jo zabija v sod
ček. Postavi ga v kot na desno od 
stopnic, toči vino in pokuša. 

»Sakramensko si moder!« ga 
nahruli tihotapec. »Kadar ni treba, 
se ga nasekaš. Kaj boš zdaj s tem?« 
— »Tudi okrepčilo nam je potreb
no.« — »Kje si sunil?« — »V dobro
delnem paviljonu! Žlahtna kapljica. 
Gospoda se spozna na dobrote tega 
sveta. Gospod predsednik,« reče 
tat špekulantu, moj delež za naš 
prvi banket. Pokusita!« — S sahari
nom za zidom 'ne bom čakal jutra,« 
pravi tihotapec, a tat izjavi: »Sam 
zase se vendar nisem ubijal s 
sodčkom.« — »Saj imaš kralja 
ričeta. Hrenu je že zamalo, da 
bi bil samo predsednik denarne 
kovačnice. Za ves svet bi rad kuhal 
ričet. Njega počasti!« mu priporoči 
tihotapec in zleze na zid. , 

Z leve se zališi mrtvaška koračni
ca in je vedno bliže. 

Tat: »Bravo! Muzikanti gredo na 
banket!« — Zdaj se oglasi špeku
lant: »Mrliško igrajo.« — Tihota
pec: »Našemu saharinu in vsem 
tvojim idejam. Hudičeva noč!« — 
Špekulant: »Pogreb v tem času? 
Čudno! S policajm! Zginimo!« -— 
Tat: »Zakaj? Saj imamo alibi. Vsa
ki nevarnosti odpetaš, koristi pa 
hočeš največ od vsega. Takih kom-
panjonov sem sit!« — »Pomagajta 
mi čez!« zaprosi špekulant, a tat ga 
potegne nazaj: »Delaj mi druščino! 
Če je treba, se spoprimem z vsem 
svetom. (se nadaljuje) 

»Te je kdo videl?« je Ernest vprašal Marjančka. 
»Ni! Če pa ne' bi bil previden, bi me lahko. Rudniški čuvaj.« 
Z njim so računali, vseeno bi j ih lahko presenetil. Ampak morali bi 

biti zelo neprevidni. Čuvaj je bil vajen svojih poti. V glavnem je bila 
njegova naloga, da ne bi ljudje, ki niso delali pri rudniku, ponoči 
prihajali s koši in si iz vozičkov nabirali premog. Čuvaj je bil zaradi 
tatov, ne saboterjev. Zanje bodo morali poskrbeti drugi. 

Mama ni hlinila, da spi. K o sta se z Marjančkom slekla, je tiho 
vprašala: »Sta dobro opravila?« 

»Nihče naju ni videl,« je rekel Ernest, da bi pomiril mamo. 
»To je dobro,« je odvrnila mama in zavzdihnila. »Zdaj so postali 

nekateri ljudje drugačni. Ne vem, kaj j ih je prijelo, kaj pričakujejo od 
Nemcev, ali pa je to le strah?« 

Morda strah, potlej naprej premišlja Ernest. Ljudi grabi strah. 
Tudi njega. Ampak kot je lahko presodil, precej manj kot druge. 
Nekako je zgrizel strah in zdajle natanko ve, da bi zmogel tudi nevar
nejše stvari, kot je bilo miniranje separacije. 

Zdaj ga je pravzaprav le zanimalo, če bo miniranje uspelo, če so 
Nemcem napravili dovolj škode. Veselil pa ga je boj. N i zamudi filma, 
kjer so se streljali. Najljubše filme je gledal celo po dvakrat. Čeprav je 
drugič odkril veliko podrobnosti, ki so mu ob prvem gledanju ušle, je le 
zmerom znova ugotovil, da je najlepše prvič. Ko junak tvega njegovo 
življenje, visi na nitki, ko gledalec ve, kaj mu lahko ogrozi življenje, on 
deluje naprej. Prav to vznemirjenje, želja po zmagi, ga" je .zmerom 
burila. O, če bi znal tako natanko streljati, kot so znali v filmih. V 
usodnem trenutku je krogla zmerom zadela, čeprav so se tudi precej 
obstreljevali. Ampak nič zato, če ne bo zadel s prvo kroglo. Bo pa s 
tretjo. Če bi dobil lahko strojnico, lahko tudi z vsako deseto. 

Razburjenje je odganjalo spanec. Čeprav Ernest ni hotel 
premišljati, če bo morda le zaslišal eksplozijo, je le napet čakal, kdaj bo 
počilo. 

Marjanček se je poslovil le s pogledom. Odšel je v kamnolom, on pa 
v dolino, proti rudniški delavnici. Veseli trenutki robatih šal, 
potegavščin, o katerih so premišljali že pred delom, so bili skaljeni. 

Nekako ob pol sedmih je Ernest zaslišal močno eksplozijo. 
Delavnica ni bila niti tristo metrov oddaljena od separacije, tako se 
odmev eksplozije v podaljšku doline, ni razgubu. Butnilo je v njem, 
za hip votlo, trdno, da mu je zastal dih. Ta zvok, čeprav drugačen kot 
ga je dojel, je pričakoval. Vseeno pa ga je presenetil. Najraje bi stekel 
na dvorišče delavnice, še naprej in skušal ugotoviti, če se od zunaj vidi, 
kaj je opravilo miniranje. Le ozrl se je. Delavci so zastali, gledali proti 
separaciji. Najbolj radovoedni, z najbolj mirno vestjo, so ugibali kot je 
ugotavljal Ernest, niso veliko pogrešili. Vsi so ugotavljali, da je bila to 
eksplozija, ne strel iz puške. Pravtako so vedeli, da bi miniranje v 
apneniškem kamnolomu manj odmevalo. Nekaj se je zgodilo pri rud
niku, nekje v bližini separacije, kot so domnevali. Misel, da bi razneslo 
skladišče razstreliva so zavrgli, ker je bilo toliko oddaljeno, da bi bil 
zvok povsem drugačen. Najbolj zvedavi so se pomuznili iz delavnice. 
Prvi se je vrnil s kratkim sporočilom. 

»Ponoči so zaminirali rudniško separacije Znotraj!« 

V I N K O T R S N K A U S 

( O D L O M E K IZ R O M A N A ) 

UPORNIKI 
To je sprožilo plaz različnih domnevanj. Po tem, kako so ugiba

li , koga dolžili, po tem so se v delavnici tudi med sabo ločili. Omenja
li so različne možnosti, vsi pa so bili enotni v tem, da so minerci 
prišli iz gozda. Potlej pa so se mnenja delila. 

Zgrnjene v gruče je razgnal poslovodja, ki je razburjen pritekel 
v delavnico in hlastavo ukazoval: »Vzemite vse orodje za popravilo. 
Gremo na separacije Tam bomo videli, kaj moramo napraviti, da bo 
separacija spet stekla.« 

Ernest s tem ni računal. Domneval je, da bodo prej prišli polici
sti, vse natanko preiskali, prevohljali, skušali ugotoviti in najti 
krivce. Šele potlej bodo prepustili električarjem, kovačem, ključav
ničarjem, varilcem, da začno okvaro odpravljati. 

Naokrog po separaciji so bili razmeščeni policisti. Njihovi 
pogledi so bili uprti v veliko stavbo, sivo, betonsko gmoto, ki je ob 
tem času hrumela in podrthtavala od sunkov velikih sit, ki so prese-
jevala premog iz tekočega traku. Čudno je bilo le to, da so bili tudi 
premikači zunaj separacije nekje skriti. Oddelkovodjo je zaustavil 
pomočnik stražmojstra, Havelka, ki mu je naročil, naj drugi počaka
jo, da prej ugotovijo, kako je nastala eksplozija. 

Skozi velika vrata so prignali delavce. Zdraženi policisti so vpili 
nad ljudi, jim grozili s kopiti pušk. Prestrašeni delavci so se gnetli na 
kup. Iz separacije je prišel stražmojster Danzer in začel delavce 
zmerjati s saboterji, bando, vindišarji. Ko je izbruhal najhujšo jezo, 
je s pomočjo tolmača začel spraševati, kdo je videl sumljivega člo
veka, ki bi hodil okrog separacije. Vsi so tajili, prisegali, da niso vide
li nikogar. To je stražmojstra še huje zdražilo, da je začel vpiti, da so 
vsi banditi, zato bodo vse zaprli, glavne saboterje pa postrelili. 

Ključavničarji, kovači, varilci, boljši del knapovščine, kot so 
sami radi govorili, sp začeli ugibati, kako se je vse zgodilo. Precej so 
ovrgli možnost, da bi lahko delavci koga videli. Kateri bedak bo 
podnevi hodil okrog separacije z razstrelivom in se nadejal, da bo 
lahko miniral električni motor. »Ponoči, ponoči so prišli. Veliko jih 
je bilo, dobro oboroženih.« K o je ta misel obveljala, jo je potolkel 
varilec Pikel. ( s e nadaljuje) 

BOŽO B E N E D I K 

0 T E R M A L N I H V R E L C I H 
NA B L E D U 

V novejšem času pa je vojno počitniški dom 
skupaj s skladom Boris Kidriča pripravil program novih razi
skav na Bledu po predlogih Geološkega zavoda Slovenije. V 
hotelu Golf jim je ena vrtina v globini 546 m dala vodo 19 
stopinj C — 7 1/sek., ki jo dogrevajo in uporabljajo v svojem 
bazenu. Koliko pri tem prihranijo, da danes še ni nihče izraču
nal. Pri gradnji hotela Park so prav tako vrtali 70 m globoko in 
našli vodo 22 stopinj C tam, kjer so jo nekoč že dobili pri bivšem 
hotelu. Vendar te vode v bazenu ne uporabljajo. 

Za zadnje vrtine Geološkega zavoda Slovenije pa je značil
no, da so izbrali v začetku nove lokacije, da so se premaknili 
bliže k jezeru. Tako jim je tam prva vrtina na obali Kazine dala 
43 m vode na sek. in 21,8 do 22 stopinj C, druga pred hotelom 
Park pa ni dala boljših rezultatov. Le-to da je bil prvi izvir 
bogat na vodinah 20 litrov na sekundo. Letos jih čakajo še 
naloge na področju raziskav. 

Kaj je glavni namen sedanjih raziskovacev? Če dobro sledi
mo, so v »starih časih« in še takoj po vojni, želeli najti čim bolj 
toplo zdravilno vodo. Sedaj pa kaže, da jim za zdravilno vodo 
ni več toliko, saj ni bilo rezultatov, ampak je v sedanji ener

getski krizi vedno bolj interesantna topla voda, ki bi jo lahko 
uspešno uporabljali, kot smo že omenili, pri sedanjih in novih 
bazenih, ki bodo na Bledu. 

Tu bi bila korist nedvomna in se iskanje in vrtanje verjetno 
izplača posebno, ker je upanje, da kaj najdejo sedaj pri vse 
drugačnih tehničnih pripomočkih. Mogoče pa bi voda, ki bi bila 
tudi topla, imela tudi večji zdravilni učinek! 

Zato pa bi le kazalo, da bi bilo treba pripraviti tudi analizo 
vode glede na zdravilne učinke, saj bi takšna Voda dajala še vse 
drugačno korist. 

Konec 

16 ŽELEZAR 

Zakaj? 
Gledala sem na televiziji, kako se je po kitajskem zidu 

sprehajal tovariš Tito in snemal. A l i ga bom tudi jaz kdaj vide
la, sem se vprašala? 

Ko sem bila upokojena, je na vabilu pisalo: »Vabimo vas na 
poslovilni večer naše kolegice Anice, svetovne potnice.« Bila je 
nakazana moja precej obilna postava z velikim vprašajem: 
»Kam?! Na Kitajsko?!« 

Moram, je vzplamtelo v meni. 

Ker so ta daljnja potovanja razmeroma dosti draga, sem si 
v sebi dopovedovala: varčuj, varčuj za pot na Kitajsko! 

Že astronavti so gledali z vesolja kitajski zid, zakaj ga ne bi 
še jaz . . . " '"_ 

Vsakokrat, ko me prime želja po potovanju, grem od agen
cije do agencije in si naberem prospekte. Pri tem posebno 
pazim, ha ceno in na kraje, kjer še nisem bila. Dvakrat na isto 
mesto ne hodim. Seveda najprej se povežem z jeseniško poslo
valnico Kompasa. Kompasov Janez mi vedno dobro pomaga. 

V oči mi je padel ličen Jatov prospekt z naslovom »Jesen na 
Kitajskem: Peking, Nanking, Šanghaj«. J A T ima redne teden
ske zveze s Pekingom in sicer z letalom B O E I N G 707. Pogosto 
organizira skrbno pripravljena potovanja na Kitajsko. Tudi v 
letu 1981 predvideva 39 potovanj na Kitajsko, vsakokrat po 34 
potnikov. 

Za tuje turiste je Kitajska zelo privlačna, saj jo je lani 
obiskalo 5,7 milijona turistov. 

Prebiram in se seznanjam s Kitajsko. 
Prve izsledke o Kitajski je zapisal že Marko Polo v 12. sto

letju. Na Kitajsko, pravi, se pride čez sedem morij in sedem 
gora. Z ladjo do Perzije, potem peš do pustinije Gobi, skozi 
Mongolijo do Khanbalika — današnjega Pekinga. K d si vse to 
dobrolazgledaš, pa okrog Indokine, ob Indiji spet nazaj. Seveda 
to traja dolgo, dolgo . . . 

Danes ni več vprašanje daljave, saj se z reaktivnim letalom 
pripelješ iz Beograda že v 14 urah. T i avioni so hitri in udobni. 

Kitajska je danes ljudska republika in leži ob Srednjem in 
Vzhodnem kitajskem morju na vzhodu in ob Južnem kitajskem 
morju na jugovzhodu. Ima približno 900 milijonov prebivalcev 
in je največja država na svetu. Izven meja L R Kitajske in 
Tajvana živi še okoli 23 milijonov Kitajcev. V L R Kitajski je 
sestava prebivalstva naslednja: 94 % je Kitajcev, potem so še 
Turki, ljustvo Taj, Mongoli, Tibetanci in Mandžurijci. 

(se nadaljuje) 



Obravnavali so tudi gradivo za konferenco L B — Združene 
banke v Ljubljani. Delegati so bili seznanjeni tudi s poročilom o 
gradnji poslovne stavbe L B — T B Gorenjske v Kranju. Celotna 
naloži a z energetskim prispevkom in 5% podražitvijo nad 
planirano vsoto znaša 160.458.889 din. 

Izvršni svet OS Radovljica je na 136. seji, 24. marca sprejel 
predlog odloka o priznanjih občine Radovljica, ki ga bo dal 
v sprejem vsem zborom občinske skupščine. Sprejel je sklep o 
pristopu k družbenemu dogovoru o izvajanju politike cen pro
izvodov in storitev v SRS za leto 1981. Obravnaval je sanacijski 
program Kompasovega hotela Stane Žagar v Bohinju ter letna 
poročila Temeljnega sodišča Kranj — enote Radovljica, Te
meljnega javnega tožilstva Kranj — enote Radovljica, postaje 
milice Radovljica, sodišča združenega dela in javnega pravo
branilstva Gorenjske Kranj ter poročilo družbenega pravobra
nilca samoupravljanja Radovljica. 

Predsedstvo O K S Z D L Radovljica je na zadnji seji v marcu 
obravnavalo osnutek samoupravnega sporazuma za ustanovi
tev občinske stavbno zemljiške skupnosti. Izreklo je več tehtnih 
pripomb glede delegatske sestave zbora izvajalcev in zbora upo
rabnikov skupščine te skupnosti. Vprašljiva je tudi upraviče
nost oz. veljavnost odloka o prispevkih občanov za stavbna 
zemljišča v tistih K S , kjer ni izdelanih zazidalnih načrtov oz. 
kjer se ne načrtuje gradnja stanovanjskih hiš. Doslej so zave
zanci s teh območij plačevali prispevke, ki so j ih namensko 
uporabljali v vsaki krajevni skupnosti. Več pripomb je bilo tudi 
na predvidene strokovne službe, ki delujejo posamično za so
rodne SIS materialne dejavnosti, zato so predlagali njihovo 
združitev v eno delovno skupnost. 

- Po sklepnih ocenah, ki so j ih izdelali na občinskem svetu 
ZSS Radovljica o lanskoletnem gospodarjenju, so delavci v 
OZD zelo odgovorno in gospodarno razporejali dohodek in čisti 
dohodek. Ugotavljajo namreč, da so le tri OZD presegle plani
rano maso sredstev za OD, od teh sta dve gostinski OZD, ki iz
kazujeta izgubo po zaključnem računu, osebni dohodki pa so 
prav v teh najnižji. Gledano v celoti je bilo v občini zaostajanje 
OD za rastjo dohodka več kot 25%. Še slabši pa so obeti za 
1981. leto, ker OZD načrtujejo le za okoli 15% rast dohodka, 
kar lahko pomeni še za 10 % nižje realne osebne dohodke. 

Komisija za informiranje pri občinskem svetu ZSS Radov
ljica je na zadnjo sejo povabila tudi urednike glasil delovnih 
organizacij. Spregovorili so o nalogah pri informiranju delovnih 
ljudi in občanov, o pripravah na III. kongres samoupravljalcev, 
o vlogi informativnih skupin v OZD ter o vključevanju glasil, 
časopisov in L R P Triglav v sprotno obveščanje o pripravah na 
kongres samoupravljalcev in drugih pomembnih dogodkih v-
občini. -

Na posvetu predsednikov osnovnih organizacij in konfe
renc osnovnih organizacij sindikata, ki je bil 27. marca v Radov
ljici so ocenili dosedanje dejavnosti nosilcev nalog v pripravah 
na letošnjo akcijo N N N P in o pripravah na III. kongres samo
upravljalcev Jugoslavije. Dogovorili so se tudi o kadrovskih in 
organizacijskih pripravah na volitve v letu 1982. -

V sejni dvorani občinske skupščine Radovljica je bila 
26. marca 3. konferenca Ljubljanske banke — T B Gorenjske — 
poslovne enote Radovljica. Delegati so potrdili poročilo za 1980. 
leto in načrt uresničevanja srednjeročnega plana L B — Te
meljne banke Gorenjske za obdobje 1981 — 1985. Sprejeli so 
sklep o odpisu spornih terjatev, o oblikovanju prihodkov, od
hodkov ter razporeditev dohodka, sklep o limitih za odločanje 
poslovnih odborov v 1981. letu in zgornji meji zadolžitve ter 
sklep o pristopu k dogovorom o temeljih planov občin in skup
nosti gorenjskih občin in plana SRS za obdobje 1981—1985. 

Konec marca je bil na Bledu dvodnevni seminar za sekre
tarje komitejev Z K teritorialne obrambe, ki ga vsako leto orga
nizirata C K Z K S in republiški štab teritorialne obrambe. Ude
ležencem iz cele Slovenije so o mednarodnem političnem polo
žaju ter o nalogah pri usposabljanju in opravljanju dolžnosti na 
področju SLO govorili Franc Šetinc, Ljubo Jasnič, Rade Jakin. 
Aleksander Brackovič in Aldo Ternovec. 

Na komiteju za družbeno planiranje in gospodarstvo pri 
OS Radovljica so zadnji teden v marcu potekala usklajevanja 
letošnjih prispevnih stopenj za financiranje programov vseh 
SIS družbenih in materialnih dejavnosti v občini za 1981. leto. 
Do aprila veljajo še začasne oz. akontacijske prispevne stopnje, 
stalne pa bodo veljale do konca leta, ko bodo povsem usklajene 
z resolucijskimi določili in možnostmi združenega dela. 

Komisija za proučevanje dela administrativnih služb v 
občini Radovljica je sprejela predlog programa svoje dejavnosti 
za katerega je zadolžena od občinske skupščine. Program 
vsebuje naloge zbiranja podatkov o zaposlenih,,ugotavljanja 
stanja administrativnih služb, opis obsega storitev in število 
izvajalcev v OZD, opis postopkov pri upravnih organih, K S in 
SIS, ugotavljanje stroškov za administrativna dela, način 
pridobivanja in porabe sredstev, ukrepe za odpravo pomanjklji
vosti in spremembe predpisov ter metode dela komisije. 

Delavci Iskre T O Z D Otoče so v marcu poleg razprav o lan
skoletnem gospodarjenju na osnovi zaključnega računa, 
opravili referendum o petih samoupravnih sporazumih, ki se 
nanašajo na uresničevanje družbenoekonomskih in drugih sa
moupravnih pravic. Na svojih zborih sp razpravljali tudi o , 
osnutkih dokumentov za novo organiziranost DO Iskra Elek-
tromehanika Kranj ter o njeni sestavi, o skladni organizaciji, 
zagotovitvi večje proizvodne sposobnosti ter samoupravnih 
odnosov T O Z D IskraOtoče. 

Poslovni izidi celotne delovne organizacije L I P Bled so bili 
1980. leta najuspešnejši zadnjih let, čeprav so j ih spremljale 
znane težave s preskrbo surovin, materialov in z nenehnim dvi
ganjem cen. Celotni prihodek je bil lani višji od predlanskega za 
47%, osebni dohodki pa so se zvišali za 25,59%. Lani je znašal 
poprečni O D na zaposlenega v delovni organizaciji 9.341 din. 

Referendum za samoprispevek, ki so ga izredno dobro opra
vili 22. marca v K S Brezje je uspel nad pričakovanjem. Od 640 
vpisanih volilcev je prišlo na volišča kar 94 %, za samoprispevek 
pa je glasovalo 76,43 % vseh volilnih upravičencev. Sredstva v 
višini okoli 2 milijona din, ki j ih bodo v petih letih zbrali, bodo 
namenili za izplačilo anuitet za dom družbenih organizacij ter 
delno za komunalno ureditev naselij v K S . 

V domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici so 16. marca na 
ustanovni skupščini ob izredno številni udeležbi delegatov in 
gostov Ustanovili bohinjski klub zdravljenih alkoholikov. Za 
zdaj je v klub pristopilo 11 članov, pričakujejo pa, da se bo to 
število kmalu povečalo. _ 

Na spomladanskem sejmu tekstilne industrije Jugoslavije 
»Moda '81« v Beogradu, v začetku marca, je Almira Radovljica 
za svoje modne dosežke oz. celotno trikotažno konfekcijo pre
jela najvišje sejemsko priznanje »zlato košuto«. Najvišje in 
edino priznanje za ustvarjalnost na področju modnega obliko

vanja pa je Združenje modnih novinarjev Jugoslavije, prstan 
»zlatih pav«, podelilo modni oblikovalki Almire Vesni 
Gaberščik-Ilgo. 

V delovni organizaciji Veriga Lesce se je lani poškodoval 
pri delu vsak petnajsti delavec. 93 nesreč, ki so jih prijavili 
zdravstveni službi je terjalo 1.242 izgubljenih delovnih dni. Za
radi nesreč pri delu je bil vsak ponesrečenec odsoten z dela v 
poprečju po 13 dni. Lani so sicer zabeležili 10,6 % manj nesreč in 
zmanjšali odsotnost z dela za 24%, kar je pripisati boljši službi 
varstva* pri delu Ln večji delovni in varstveni kulturi delavcev. 

Svet K S Radovljica je pripravil predlog programa komu
nalnih del za 1981. leto, ki ga bo predložil v potrditev skupščini 
K S v aprilu. Letos načrtujejo asfaltirati Gubčevo cesto, s kana
lizacijo in odvodom meteornih voda, asfaltirati in urediti Kolo
dvorsko cesto, asfaltirati Gradnikovo cesto in urediti križišče na 
Gradnikovi cesti ter pripraviti podlago za asfaltiranje dela 
Gradnikove ceste pri Šlandrovem domu. Predračunska vrednost 
predvidenih del znaša 1,880.000 din, od tega bo K S zagotovila 
985.000, ostanek 895.000 pa bodo zbrali iz prispevkov občanov in 
delovnih organizacij z območja krajevne skupnosti. 

Vsakoletne kulturne prireditve mladih »naša beseda« so se 
v Radovljici pričele že 13. marca z recitalom učencev osnovne 
šole Bled pod mentorstvom Marjane Birk, nadaljevala pa se 
bodo v vseh krajih občine po šolah, osnovnih organizacijah 
ZSMS in mladinskih krožkih. Na programu-so literarni, glasbe
ni; folklorni, dramski in likovni dosežki mladih. Najuspešnejše 
skupine bodo sodelovale na območnih srečanjih. 

V družbenem centru Lesce so 14. marca na občnem zboru 
Turističnega društva Lesce pregledali lanskoletno dejavnost in 
sprejeli program dela za 1981. leto. Več kot 200 udeležencev 
zbora je zelo ugodno ocenilo lanskoletno turistično sezono na 
Šobcu, kjer so zabeležili nad 107 tisoč nočitev, še več pa j ih bo, 
sodeč po prijavah letos, predvsem iz tujine. Po dolgoletnem 
vodenju društva, so razrešili dosedanjega predsednika Jaka 
Eržena, ki so mu v zahvalo izročili lepa darila. Za v.d. predsed
nika so do volitev prihodnjega leta izvolili Janeza Goričnika. 

Občinska organizacija Rdečega križa Radovljica je lani 
organizirala 80- urni tečaj prve pomoči za 27 pripadnikov civilne 
zaščite, tri 20- urne tečaje za 81 pripadnikov civilne zaščite ter 
tri 20- urne tečaje prve pomoči za 59 delavcev iz OZD. Izpite 
prve pomoči je uspešno opravilo tudi 591 voznikov motornih 
vozil. Organizirali so tudi štiri tečaje domače nege bolnika in 
poškodovancev na Brezjah, v Begunjah, Bohinjski Bistrici, ki se 
jih je udeležilo.50 tečajnikov. 

Komisija za urejanje in vzdrževanje spomenikov, obeležij 
in grobišč borcev N O B in vojaških pokopališč pri OS Radovljica 
je v sodelovanju s komisijo za spomeniško dejavnost pri občin
skem odboru ZZB N O V Radovljica pripravila predlog najnuj
nejših obnovitvenih in vzdrževalnih del na spomenikih in gro
biščih N O B v občini za 1981. leto. Po prednostnem zaporedju 
bodo letos pod strokovnim vodstvom Zavoda za spomeniško 
varstvo Kranj obnovili in uredili spomenik in ruševine v R a -
dovni, ruševine in spomenik na Mošenjski planini ter grobišče 
talcev v Mošnjah. Načrtujejo tudi obnovitev napisov na neka
terih spomenikih in obeležjih N O B po drugih krajih občine. 

Dramska sekcija kulturnega društva Brezje je v režiji 
Dolfeta Anderla iz Tržiča v marcu pripravila že svojo drugo 
gledališko predstavo. Delo francoskih dramatikov Pierra in 
Jean Gredva »Kaktusov cvet«, ki traja več kot dve uri, so upri
zorili prvič v soboto, 21. marca, ponovili pa v nedeljo, 22. marca 
obakrat pred nabito polno dvorano. Vsi obiskovalci te predstave 
so bili nad igro izredno navdušeni, kar je v veliko spodbudo 
prizadevnim igralcem, ki bodo gotovo dobrodošli gostje tudi 
v drugih krajih občine. 

UTRINKI IZ N A G R A D N E G A IZLETA 
TURISTIČNIH P O D M L A D K O V 

V januarju so na Gorenjskem 
potekala tekmovanja turističnih 
podmladkov osnovnih šol. Tema 
letošnjega kviza je bila poznavanje 
Tržiča in njegove preteklosti, pisali 
pa smo _ tudi spise za nagradni 
natečaj o turizmu v naših krajih. 
Naša šola 16. december Mojstrana 
se . je na tem literarnem tekmo
vanju odlično odrezala, saj smo 
dobili dve prvi mesti — avtorica 
sestavka za spis o delovanju 
podmladka v razredni skupnosti 
7. razreda an Martin Pavlovčič, 
ki je zelo slikovito opisal podstreš
je v stari hiši na Dovjem. Na
grada za spis je bila lepša kot sva 
pričakovala — izlet po Primorski, 
kjer se v tem času že prebuja po
mlad. 

Z učenko z Jesenic sva se dogovo
rili, da bo ona opisala Lipico in 
njene znamenitosti, jaz pa bom po
skušala opisati naše potovanje, po 
slovenski obali od Kopra do Porto
roža. 

Topli sončni žarki so nas sprem
ljali vso pot od Lipice proti Črnemu 
kalu. Začutili smo, da je zrak top
lejši, trava je vsepovsod že zelenela 
in kmetje so v sadovnjakih obrezo
vali sadno drevje in trto. • 

Vrtovi in manjše njivice so bile 
polne rdečega radiča in pomislila 
sem, kako lepo bi bilo, če bi ga bilo_^ 
toliko tudi pri nas. Zagledali smo 
morje, modrina je bila izrazitejša in 
močnejša kot poleti. Bližali smo se 
Kopru gospodarskemu in kultur^ -
nemu središču Slovenskega Primor-
ja in najsevernejšemu jugoslovan
skemu pristanišču. 

Nastanili smo se v prijaznem ho
telu Žusterna, kjer smo v poznih 
popoldanskih urah uživali v bazenu 
z morsko vodo. Pred večerjo smo se 
sešli v jedilnici, kjer so imeli men
torji turističnih podmladkov posvet, 
mi pa smo se spoznavali z učenci 
drugih šol in se pogovarjali o našem 
delu. Po večerji smo imeli kratko 

turistično predavanje z diapozitivi, 
nato pa smo sami pripravili kratek 
kulturni program. Zvoki orkestra 
Spomin so nas zvabili še na ples in 
na koncu smo skupaj z ostalimi gosti 
zaplesali kolo Jugoslavija. 

V nedeljski dopoldanski vožnji 
smo si natančneje ogledali slovensko 
obalo — soline v Seči, letališče v 
Sečovljah, ustavili smo se v Porto
rožu, kjer smo si najprej ogledali 
kiparski- simpozij Forma viva. V 
Portorožu smo lahko opazovali zelo 
lepo urejene zelenice, nasade vrtnic 
in bujno zelenje parkov. Spoznala 
sem, da niso" Portorožu zaman rekli/ 
»pristanišče cvetja«. 

Nato smo. si ogledali še eno naj-
slikovitejših mest severnega Pri-
morja — Piran. Piran je izrazito 
sredozemsko mestece s stisnjenimi 
ribiškimi hišami, z ozkimi uličicami 
in lepim Tartinijevim trgom. Ne
deljsko dopoldne v Izoli je bilo 
mirno, le redki so bili sprehajalci ob 
morju. Živahno je bilo le v slašči

čarni, kjer je 'dišala kava, topli 
kruhek in slaščice. 

Pot nas je mimo Izole vodila 
nazaj v Koper na kosilo in potem še 
v kraško .vasico Hrastovlje, kjer smo 
si ogledali znamenito cerkev iz X I V . 
stoletja. Tam sem bila navdušena 
nad lepoto doline Rižane, kjer leži 
odmaknjena skromna istrska vasica 
— Hrastovlje. Tik nad vasjo, ki je 
položena v breg,, stoji na skalnati 
pečini pozidana cerkev, obdana z 
obzidjem — tabor. Zgrajena je iz 
neobdelanega apnenca in zelo 
skromna, notranjost pa je zaradi 
bogate poslikave^ pravo odkritje. 
Razlaga o vsebini fresk je bila 
preprosta in zanimiva in vsi smo si 
j ih z navdušenjem ogledali, prav 
gotovo pa je najbolj zanimiva freska 
»Mrtvaški ples«, lepi pa so tudi 
ostali prizori'iz nove in stare zaveze. 

Polni svežih vtisov in navdušeni 
nad lepotami primorskega. Krasa 
smo se vračali domov in pri sebi 
sklenili, da bomo še bolj vztrajno 
delali pri turističnem podmladku. 

Valerija Vendramin,8. r., 
literarni krožek, OŠ 
16. december Mojstrana 

Sonce in sence (Foto B. Čušin) 

Z B O R I OBČANOV N A OBMOČJU G O R I J 

Na Ojsterniku (Foto F. Kreuzer) 

V preteklih dneh-so se vršili zbori 
občanov v posameznih vaseh gorjan-
ske krajevne skupnosti. Predstavniki 
krajevne samouprave so na teh zbo
rih razlagali in utemeljevali rezul
tate izvršenega dela, ki je bilo oprav
ljeno doslej pri . asfaltiranju kra
jevnih cest in kanalizacije na 
območju Gorij, iz denarja, ki je bil 
zbran iz samoprispevka, dodatnega 
dela in denarja prebivalcev in pri
spevkov delovnih organizacij. 

T a samoprispevek, ki poteče v le
tošnjem oktobru, pa še ne bo rešil 
vseh težav in problemov, ki jih je po 
raztresenih Gorjah še vedno veliko. 
Posebno izstopa zastarela, zamaše-
na in okvarjena vaška kanalizacija, 
ki jo je treba nujno rešiti, v načrtu 
pa imajo tudi podaljšanje in uredi
tev pokopališča ter gradnjo mrliških 
vežic. Velik problem pa je tudi vodo
vod, saj so Gorje čez poletje veliko
krat brez pitne vode. 

Ravno zaradi vseh teh odprtih 
problemov so bili sklicani zbori ob
čanov, na katerih je bilo prisotnim 
vse to jasno povedano in razloženo 
ter predlagano, da se do letošnje je
seni pripravi nov referendum za po
daljšanje samoprispevka. Še predno 
pa bo razpisan in predložen v glaso
vanje, bodo še enkrat zbori občanov 
po vaseh, da se dokončno odločijo za 
obseg del in višino bodočega samo
prispevka. Mnogo je bilo izrečenih 
proti predlogov za gradnjo mrliških 
vežic, čeprav bi bile zelo potrebne, 
posebno za stanovalce v blokih, toda 
pred tem so na vrsti bolj potrebne 
krajevne ureditve, kanalizacije, vo
dovod in tudi krajevne ceste še ni
majo vse asfaltne prevleke. 

Jože Ambrožič 
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MINILA SO ŠTIRI D E S E T L E T J A 
Razmere in politična dogajanja na Jesenicah pred okupacijo nam 

je v kulturno umetniški prilogi Železa rja LISTI štev. 50/XI z dne 
19. februarja 1981 lepo in pestro opisal Vencelj Perko. To so dokazi, 
kako prekaljeni in revolucionarno razpoloženi so jeseniški delavci 
dočakali usodne marčevske in aprilske dneve leta 1941. 

kar smo videli v okolici Karlovca. To so dokazali že 27. marca 1941, 
ko so. pred dr. Stanovnikovo hišo, 
kamor so prispeli v povorkah jele-
novci, sokoli in krščanski socialisti, 
zatevali padec vlade, podpis pakta s 
Sovjetsko zvezo, vzklikali, »bolje rat 
''ego pakt.« »dol fašisti,« zlasti pa so 
vzklikali razna revolucionarna gesla, 
gesla proti vojni in za mir. 

Po vzklikih in geslih je bilo moč 
opaziti, da je večina prebivalstvaN 

•Jesenic v stanju mobilnosti. V mestu 
e bilo čutiti vznemirjenost in so se 
0 zborovanju spontano oblikovale 
lanjše skupine demonstrantov, ki 
1 nosile državne zastave in razna 
esla. 

Prvič so se po Jesenicah tako 
asno in jasno slišali klici N A J 
IVI N A S A KOMUNISTIČNA 
'ARTIJA. N A J ŽIVI S O V J E T S K A 
V E Z A . 
Na železniškem mostu pred Sokol-

kim domom na Jesenicah, pa je 
irišlo do malega incidenta. Nekdo je 
ib mostni ograji vzklikal dol partija, 
lol Sovjetska zveza, itd. Skupina 
dadih sokolov ga je kmalu utišala. 

Tik pred vojno, pred vsem pa proti 
oncu marca, so se dogodki hitro 
azvijali. Iz Jesenic so se umaknili 
letokolonaši. Takrat je bila železni-
ka postaja zastražena in vanjo pa 
udi bližnjo okolico niso pustili 
likogar. 

Tako kot druge manifestacije v 
ugoslaviji, je tudi jeseniška manife-
tacija dokazovala delavsko enot-
lost in odločen protest pristopa 
lugoslavije k trojnemu paktu. 

Okoli 7. ure zjutraj 6. aprila 1941 
e tovarniška sirena dala znak alar-
na. Avionov ni bilo slišati, iz radia 
>a smo zvedeli, da so nemške in itali-
anske čete napadle Jugoslavijo brez 
-ojne napovedi. Pozneje smo zvede-
i, da so našo državo napadle tudi 
nadžarske, romunske in bolgarske 
ete. 

Kmalu po končanem alarmu smo 
e moški spontano pričeli zbirati v 
•okolskem domu, kamor so prihajali 
z vseh strani — Javornika, Hrušice, 
lave, Podmežaklje. Zbirali smo se 
•krog učitelja Filipiča, ki je bil 
akrat rezervni poročnik in navdu

šen antifašist. Učiteljeval je v jese
niški meščanski šoli. 

Že v dopoldanskih urah se nas je 
zbralo več kot trideset mladih soko
lov in dogovor je bil, da gremo kot 
orostovoljci branit domovino. Kdo 
tam ie dal navodila, kaj naj vza J 

nemo's seboj ne vem. Spominjam pa 
« prav dobro, ko nam je gospodar 
•Sokolskega doma železniški uslužbe-
lec Lapajne odprl skladiščna vrata 
n dejal: »Vzemite karkoli lahko 
žamete in koristno uporabite. Če 
>o kdaj še sokolsko društvo, pa 
loste plačali takratni upravi.« V 
kiadišču so bile. buteljke vina, piva, 
nalinovca. razni sokovi, cigarete in 
akrat nas je večina prvič videla 
teklenice šampanjca. 

Prav tako so nas pred odhodom na 
vlak. že malo pozno popoldan brez
plačno pogostili v izredno priljublje
ni slaščičarni Pretnar, ki je bila v 
spodnjih prostorih Stanovnikove 
tise, poleg postaje. (Vsa Pretnarjeva 
iružina je aktivno sodelovala z na
rodnoosvobodilnim gibanjem od leta 
1941). 

Potrdila o neoporečnosti posa-
leznikov (ime in priimek, roj podat-
i in stanovanje) smo dobili na ob-
ini pri pokojnem dr. Vinku Zalo-
;arju. Na postaji so se nam pri

družili tudi krščanski socialisti in 
00 moji osebni oceni, nas je bilo več 
kot 40 prostovoljcev. 

Pred odhodom vlaka, ki naj bi 
odpeljal nekaj po 18. uri, je pred 
polnim peronom jeseniške postaje 
pregovoril dr. Maks Obrsnel. Imel 
e ognjevit protifašistični govor s 
podbudnimi besedami za nas pro

stovoljce in za ostale prebivalce 
Jesenic, ki so nas v tako ogromnem 
številu pospremili. Godba na pihala 
Sokolskega društva pa je slovesu 
dajala še prav posebno svečano 
vzdušje. 

V Kranju se nam je pridružila še 
mala grupa prostovoljcev in v Ljub
ljani, pred odhodom v Novo mesto, 
kjer je bil zbor prostovoljcev iz vse 
Slovenije, še Jeseničani, ki so študi
rali v Ljubljani, seveda poleg velike-
ta števila prostovoljcev iz Ljubljane 
n okolice. 

Okoli 2. ure zjutraj 7. aprila 1941 
mo prispeli v Novo mesto, kjer nas 
tajprej ni hotel sprejeti nihče. Baje 
1 neki general, takrat komandant v 
Jovem mestu izrazil, kaj pa bomo z 
jimi. No, pa so nas le razmestili. 
•fekaj v gimnazijo, nekaj v Sokolski 

dom. 
Zvečer tega dne pa se nam je 

iridružila druga grupa jeseniških 
>rostovoljcev, ki so odšli z Jesenic 7. 

aprila dopoldne. 
V Novem mestu smo bili do 

8. aprila zvečer, ko smo bili z trans
portom poslani proti Zagrebu. Proti 
jutru je zapadlo tudi nekaj snega. 

Bilo je precej hladno. 
Okoli 5. do 6. ure zjutraj smo 

prispeli v Zagreb. Železniška postaja 
je bila popolnoma prazna. Nihče nas 
ni pričakoval. Kdo je vodil transport 
ne vem. Iz postaje se je razvila veli
častna kolona z razvitimi državnimi" 
zastavami. Pozneje smo ugotovili, 
da je kolona usmerjena proti kasarni 
Zrinjskega. kamor smo kmalu pri
speli. V koloni se je kmalu pričelo 
peti in dajati duška z vzkliki raznih 
parol. Toda morali smo prekiniti s 
petjem in vzkliki. Opozoril nas je 
policaj na kolesu, češ tu niste v 
Sloveniji, ampak v Zagrebu. 

Proti koncu dopoldneva pa je bil 
zbor sredi kasarne za vse prostovoljce 
z namenom da sprejmemo vojaške 
obleke in perilo. Že preje pa smo 
slišali izza zidov kasarne razne vzkli
ke, ki so dali slutiti, da se nemške 
čete približujejo, Zagrebu ali pa da 
so že v samem mestu. 

Še predno smo obleke prejeli, so se 
odprla glavna vrata in vanje so vdrli 
člani »seljaške zaščite« ih zelo ver
jetno tudi ustaši. Nemški tanki in 
čete so se že valile po Ulici in ostalih 
glavnih ulicah Zagreba. Zagrebčani 
so vzklikali Nemcem in nemškim 
četam. 

Prostovoljci smo se srečno umak
nili iz kasarne na -vse strani. Nihče 
izmed Jeseničanov ni dobro ali pa 
skoraj nič poznal Zagreba. Pričel se 
je lov na prostovoljce, ki so ga upri
zarjali člani »seljačke zaščite« in 
ustaši. Kdor je imel nahrbtnik in še, 
če je govoril slovensko, je bil sum
ljiv. Pri takem umiku proti Sloveniji 
pa vsi nismo imeli sreče. Nekaj so jih 
že aretirali v središču Zagreba, nekaj 
pa proti Sotli in nekaj celo v okolici 
Karlovca. 

Ostali prostovoljci pa smo se raz
kropili in nekako po nekaj dnevih 
srečno prispeli nazaj na Jesenice. • 
dočim so ujetnike izpustili šele po. 
več tedenskem mučenju v zagreb
ških zaporih. 

To je bila dragocena izkušnja za 
mlade Jeseničane, ki so v splošnem 
boju proti fašizmu, v novih razme
rah, pod vodstvom' partije in Osvo
bodilne fronte odšli v zmagovito 
narodnoosvobodilno borbo. 

» Roman Stana 

Spomin na železniško postajališče Podkoren (Foto B. Blenkuš) 
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J E P O V E D A L A , 
K A K O J E B I L O 

M E D V O J N O 
Nekega dne je mamo prišel obi

skat partizan. V tistem trenutku ko 
je prišel partizan, so bili Nemci pred 
hišo.. Mama je bila želo prestrašena, 
ni vedela kam bi skrila partizana. 
Nato se je spomnila, da je omara za 
posodo dovolj velika za partizana in 
res — partizan se je skril v omaro za 
posodo. Mama je posodo zložila pred 
partizana, da ga ne bi Nemci odkrili. 

Nemci so prišli v hišo. 
Nemški komandant je vprašal: 

»Kje sta partizana?« 
Mama je odgovorila, da ne ve. Ko

mandant, je vojakom ukazal pre
iskati vso hišo. Preiskali so vso hišo. 
omare za posodo niso preiskali. Ko 
so Nemci odšli je partizan zlezel iz 
omare. 

Mama je bila zelo vesela, ker je 
partizanu rešila življenje. 

Mojca Jakopič, 3. a 
OŠ Karavanških kurirjev 
NOB Koroška Bela 

D O G O D K I 
IZ N O B 

Leta 1941 so Nemci okupirali našo 
deželo. Začeli so preganjati zavedne 
ljudi. Zapirali so j ih v Begunje, 
Šentvid in taborišča. Naši ljudje so 
se uprli nasilju. Tudi mladinci z Ja
vornika so začeli z akcijami. Pisali 
so parole, trosili letake in obesili za
stavo na bližnjem hribu — na Stra
ži. To zastavo je doma sešila moja 
teta. Na to so odgovorili Nemci 
tako, da so v Begunjah zaprli in po-
strelili 18 javorniških mladincev. Sli
ke teh talcev so v avli naše šole. 
Tetini sorodniki pa so bili zaradi 
tega zaprti v Begunjah. Moj stari 
ata pa je bil z družino izgnan v 
Nemčijo. Teto so Nemci malo pred 
osvoboditvijo (2. februarja 1945) 
ustrelili v Jeseniških rovtih, kjer je 
tudi njen spomenik. 

Aleš Arzen, 3. a 
OŠ Karavanških kurirjev 
NOB Koroška Bela 

D O G O D E K 
IZ V O J N I H 

DNI 
Dogodek iz vojnih dni mi je pri

povedoval ata. 
Bi l je december 1943. leta, ko so se 

partizani pomikali iz Obrance proti 
Javorniku. Bila je mrzla in temna 
noč. Vsi premraženi in lačni so 
stopali po globokem snegu. Njihove 
stopinje so bile težke in okorne. 
Mokra obleka je postajala iz minute 
v minuto vse trša in težja. Čeprav je 
bilo okrog dvajset partizanov, ni bilo 
slišati nobenega glasu. Le stopinje v 
zamrznjenem snegu so izdajale nji
hovo prisotnost. 

Že so se spuščali po pobočju proti 
Poljanam, ko je naenkrat močno za-
pokalo. Vsi onemeli od nepričakova
nega napada, so se spogledali in se 
razkropili, kamor je kdo vedel in 
znal. Moj ata in tovariš Lovro sta se 
umaknila preko ceste na nasprotno 
stran. Z naglimi koraki sta se po 
jarku pomikala proti koncu Poljan, 
kjer se že vidi naselje Javornik. Ko 
sta že mislila, da je nevarnost mimo, 
je pred njima ponovno počilo. 
Sovražniki so jih zasledili in sprožili 
svoje orožje. Pri tem sta bila oba 
ranjena. Atu je sovražnikova krogla 
prestregla zadnji del vratu, njegove
mu tovarišu Lovru pa se je ustavila 
pod kolenom desne noge. Kljub 
močnim bolečinam in krvavenju sta 
se počasi prebila proti Javorniku, 
kjer so jima nudili pomoč. 

V spomin na ta dogodek je ostaja 
globoka brazgotina na atovem 
vratu, pa tudi tovariš Lovro nosi sle
dove tega dne. 

Gorazd Medja, 3. a, 
Osnovna šola Karavanških 
kurirjev NOB, Koroška Bela 

B O R C E M 
N O V 

Občinski odbor ZZB NOV 
Jesenice sporoča vsem bor
cem NOV, ki imajo pri
znano delovno dobo med 
NOB v dvojnem trajanju do 
15. maja 1945, da se čim 
prej zglasijo v skupščini 
občine Jesenice, referat za 
zadeve borcev NOV in W I 
soba številka 30. 

S seboj naj obvezno pri
nesejo odločbo o priznani 
posebni dobi in zdravstve
no knjižico. 

V L A K B R A T S T V A 
IN E N O T N O S T I 1 9 8 1 

Letos mineva 40 let od vstaje jugoslovanskih narodov in 
narodnosti, 40 let NOB in socialistične revolucije ter 40 let, 
ko je nemški okupator izgnal iz svojih domov desettisoče 
zavednih Slovencev. Svoj drugi dom so izgnanci našli v vaseh 
in mestih Srbije ter sirom Jugoslavije. Velika večina je našla 
toplo in prijateljsko zatočišče pri srbskih bratih in sestrah 
in skupaj z njimi preživljala težave vojne vihre ter prena
šala nadčloveške napore in trpljenje. 

Obenem mineva 20 let od odhoda prvega Vlaka bratstva in 
enotnosti, ki je postal tradicionalni simbol utrjevanja in 
ohranjanja revolucionarnih tradicij NOB, udeleženci pa so 
pomembno prispevali k nadaljnjemu razvoju in krepitvi 
bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti. 
Vlak je postal največja manifestacija povezovanja med slo
venskimi izgnanci in njihovimi domačini, postal je porok, 
da velika duhovna bogastva in revolucionarne izkušnje pre
teklosti ne bodo nikoli zamrle. S to manifestacijo se tradicije 
NOB uspešno prenašajo na mlajše rodove. 

S tem v zvezi sta oba republiška koordinacijska odbora 
za organizacijo Vlaka bratstva in enotnosti v SR Srbiji in v 
SR Sloveniji, v soglasju z vsemi sodelujočimi občinami 
sklenila, da se v letošnjem jubilejnem letu organizira Vlak 
bratstva in enotnosti, ki bo iz SR Slovenije odpotoval v 
oktobru 1981. 

Koordinacijski odbor pri občinski konferenci SZDL Je
senice poziva vse izgnance, da do 1. maja na občinski kon
ferenci SZDL Jesenice prijavijo svojo udeležbo na vlaku brat
stva in enotnosti 1981. 

Obenem izgnance, ki se bodo prijavili za letošnji Vlak 
bratstva in enotnosti obveščamo, da ob prijavi svoje udelež
be prispevajo 350,00 din, kot osebni soprispevek za pokriva
nje stroškov na posameznika za potovanje z vlakom. V tem 
znesku je zajeta cena vozovnice in komplet značk. 

MEDOBČINSKI K O O R D I N A C I J S K I 
ODBOR SR S L O V E N I J E 

Prve brazde (Foto B. Čušin) 

Galerija za obrambo proge pred plazovi v Soteski (Foto B. Blenkuš) 

Ob vstopu v Martuljško tesen (Foto B. Blenkuš) 

B O R K A M IN B O R C E M 
KOKRŠKEGA O D R E D A 

Odbor aktiva borcev Kokrškega odreda sporoča, da bo 
delovna in volilna skupščina 

V P E T E K , 3. APRILA, OB 19. URI 
v domu upokojencev v Breznici. 
Na skupščino vabimo vse borce Kokrškega odreda, ki 

stanujejo na območju občine Jesenice. 



UREDITVENA K O M U N A L N A DELA IN OČIŠČEVALNE A K C I J E 
Na osmi seji samoupravne komunalne skupnosti občine Jesenice 

so pod predsedstvom Nataše Torkar razpravljali o ureditvenih delih v 
posameznih naseljih, očiščevalnih akcijah, o ureditvi grobnic in kape
lice v spominskem parku na Jesenicah, o pristojbinah za grobove na 
pokopališčih, ureditvi okolice vrtca na Jesenicah in na Koroški Beli, 
čiščenju obrežij voda, odlaganja starega papirja ločeno od drugih 
smeti m drugo. 

V okviru ureditvenih del bodo na , 
Blejski Dobravi uredili parkirišče, v 
krajevni skupnosti Sava zasadili 70 
dreves in poskrbeli za rast 500 vsaje
nih drevesc na Plavžu. Ozelenili 
bodo prekopano traso toplovoda, 
okolico mrliških vežic na Dobravi, 
kjer bodo zasadili tudi živo mejo. 
Ozelenili bodo tudi okolico Ceste 
revolucije na Plavžu, nekaj brežin 
okoli Železarne in pri čistilnici. Kjer 
se le da bodo poskrbeli za nove 
površine za vrtičkarje. Zelenjava je 
namreč postala tako draga, da je 
interes za vrtove vedno večji, kar je 
razveseljivo in prav. 

V Žirovnici bo šola z denarjem, ki 
ga je dobila za lanske očiščevalne 
akcije, poskrbela za zasaditev drevja 
in grmičevja pred poslopjem in okoli 
igrišč. V Ratečah bodo predviden 
denar namenili za njihove drobne 
komunalne dejavnosti. V Podkorenu 
bodo izravnali smetišče ob Zelenicah 
in zahodno od vasi, očistili potok 
Krotnjek ter obnovili sprehajalne 
poti. V Kranjski gori bodo uredili 
parke, okolico spominskih obeležij, 
ograjo pred hotelom Lek, zelenico 
pred zdravstvenim domom, postavili 
enotne oglasne deske in kupili več 
korit za rože. Turistično društvo bo 
poskrbelo za ureditev klopic in miz, 
za obnovo kažipotov ter sprehajal
nih poti, ureditev tekaške proge in 
drugo. Razen tega bodo poskrbeli za 
obnovo Ruske kapele, Liznjekove 
domačije in nabavo še potrebnih 
kontejnerjev za smeti. 

V vseh krajih bodo učenci in di
jaki šol ter občani, ki stanujejo v za
sebnih in družbenih stanovanjih 
opravili očiščevalne akcije in to že v 
tem prvem spomladanskem času. 
Akcije po šolah bodo vodile šole in 
njihovi turistični podmladki ter mla
dinska organizacija, po stanovanjih 
pa stanovanjska skupnost in hišni 
sveti. Ponekod so s tem že začeli in 
prav bi bilo, da bi jim sledili tudi 
drugi. V zvezi s tem naj povemo, da 
je Turistično društvo Jesenice o tem 
že obvestilo in zaprosilo šole, ki 
imajo prostor Jesenic za čiščenje že 
nekaj let razporejen. 

Očiščevalne akcije na Koroški 
Beli, Blejski Dobravi, Plavškem 
rovtu in na Javorniku, do gasilskega 
doma na Senožetih, bodo opravili 
učenci osnovne šole Karavanških 
kurirjev NOB. Na področju od 
Trebeža ob Tomšičevi cesti in ob 
Cesti maršala Tita do Korotana, 
bodo čistili učenci osnovne šole 
Prežihov Voranc, dijaki srednjih šol 
od Senožet do T V D Partizan Jese
nice in krajevno skupnost Podme-
žaklja, od hotela Korotan do potoka 
Jesenice in na Hrušici pa bodo 
pobrali smeti učenci osnovne šole 
Tone Cufar. Področje zahodno od 
potoka Jesenice bodo očistile dija
kinje šole za zdravstvene delavce. 

Komunalna skupnost in komu
nalno podjetje Kovinar bodo po
skrbeli, da se prebeli. in sčasoma 
uredi kapelica v spominskem parku 
na Jesenicah. Popravili bodo tudi 
nekdanjo mrtvašnico, v kateri naj bi 
bil prostor za orodje, v enem prosto
ru pa naj bi bile garderobe. 

V zvezi ž urejanjem pokopališč so 
poudarili, da bo treba odpraviti po
manjkljivosti, kot je ozvočenje na 
Blejski Dobravi in podobno. Višino 
novih pristojbin bodo določili, čim 
bo Kovinar predložil ustrezen pred
log. 

Posebna kritika je bila izrečena o 
okolici vrtca na Jesenicah. Komu
nalna skupnost bo vodstvo vrtca 
obvestila, naj da pobudo za ustrezno 

D O B R O 
Z A S N O V A N A 

OČIŠČEVALNA 
A K C I J A 

Na šoli že vrsto let uspešno sode
lujemo s Turističnim društvom Je
senice. Vsako leto organiziramo oči
ščevalne akcije, v katerih so pred
vsem uspešni učenci nižjih razredov. 

Danes so imeli predstavniki raz
rednih pionirskih organizacij in 
razrednih skupnosti sestanek, na ka
terem so naredili načrt spomladan
skih akcij, ki bodo od 20. do 
25. aprila. Posamezni razredi bodo 
poskrbeli za šolski okoliš v K S Sava 
in K S Podmežaklja. Delo so si raz
delili takole: prvi razredi okolico 
šole, drugi razredi Pod gozdom in 
Ukovo, tretji razredi Tomšičevo 
cesto do zadnje avtobusne postaje, 
četrti razredi okolico stavbe družbe
ne prehrane in uliceejužno od proge, 
peti razredi K S Podmežaklja, šesti 
in sedmi razredi od gimnazije do 
podvoza pri hotelu Korotan. 

Najbolj uspešne in marljive raz
redne skupnosti bodo nagrajene. 

Učenci novinarskega krožka 
COS Prežihov Voranc 
Jesenice 

akcijo. Doslej namreč to ni bilo 
sproženo niti med koristniki, niti ni 
bilo najmanjše pobude, da. bi vsaj 
nekaj dinarjev predvideli za to. 
Okolica vrtca je lahko rečemo 
škandalozna in to ne samo zaradi 
zanemarjenosti, pač pa tudi zaradi 
neupravičenega koriščenja tega pro
stora v druge namene. 

Komunalna skupnost bo poskrbe
la za ureditev okolice vrtca na Beli 
in za tamkajšnji spominski park. 

Poročali so, da je bila pobuda za 
čiščenje obrežij voda ugodno spre
jeta, vendar je to delo ponekod 
precej nevarno. Zato so menili, da bi 
s čiščenjem nadaljevali športniki — 
kajakaši in odrasli z ustreznimi 
zaščitnimi sredstvi in varnostnimi 
ukrepi. 

Dana je bila tudi pobuda, da bi se 
odpadni papir zbiral v . posebnih 
smetnjakih in kontejnerjih. Tako 
zbran papir naj bi odvažal Dinos, 
namesto da se odvaža na smetišče, 
kjer večkrat povzroča vžige. Naj v 
zvezi s tem tudi povemo, da je loka
cija novega smetišča že skoraj" do
končno določena in sicer na" Zvagno-
vi plani na Mežaklji. Tu je prostora 
za več kot sto let in bodo sem vozili 
smeti z vse občine. 

Kar zadeva zbiranja starega 
papirja je bilo predlagano, da nai se 
po tem vprašanju skliče poseben 
razgovor vseh zainteresiranih, ki 
bodo največ prispevali za organiza-' 
cijo tega in ustrezno obveščanje 
občanov. Izkupiček odoapirja naj bi 

_ locenit 
smeti. 
se porabil za pocenitev odvoza 

O vsem dogovorjenem bodo takoj 
stekle akcije in ukrepi, da se to 
čimpreje uredi. Pri tem pa seveda 
naprošajo vse prebivalce, da naj kar 
najbolje sodelujejo,'-ker bi bila sicer 
vsa ta prizadevanja brez moči in 
vrednosti B. B. 

V RAZGOVORIH UGOTOVITI V Z R O K E 
ZA S L A B O UDELEŽBO 

IN N E Z A N I M A N J E 
Pri klubu samoupravljalcev se kažejo vedno večje težave z druž

benopolitičnim izobraževanjem in usposabljanjem. To ni samo značil
nost zadnjega četrtletja, ampak se pojavlja že dalj časa. Delovna 
skupina za družbenopolitično izobraževanje in usposabljanje samo
upravljalcev in informiranje ugotavlja in predlaga naslednje: 

Kljub prizadevanjem je vedno 
težje zagotoviti udeležbo v izobraže
valnih oblikah. Vabila po temeljnih 
organizacijah in drugih članicah 
kluba ne zadostujejo več. Tudi če je 
izobraževalna oblika v skladu z in
teresi članstva (kar pa je težko ugo
toviti, ker ni bil uspešen lanski 
vprašalnik, delegati kluba samo
upravljalcev pa na sejah skupščin 
tudi ne ocenjujejo programa), je 
udeležencev na seminarju premalo. 

Lani je bilo uspešno vsaj izobra
ževanje, pripravljeno za člane sa
moupravnih organov posameznih 
TOZD, izvedeno v organizacijah 
združenega dela, februarja pa je 
odpadel seminar za samoupravljalce 
Iskre o stabilizacijski politiki. 

Letos je tako odpadlo že pet iz
obraževalnih oblik: seminar o za
ključnem računu za Železarno, se
minar o stabilizacijski politiki za 
Iskro, seminar za člane odborov sa
moupravne delavske kontrole iz SIS 
in za njihove izvajalce (razen za 
skupnost otroškega varstva, izobra
ževalno skupnost in njihove izva
jalce, za katere smo pripravili 
uspešen seminar) in dva tečaja za 
svete potrošnikov. 

Ze lani so odpadli zaradi slabe 
udeležbe trije seminarji (en seminar 
o informiranju, en seminar o varstvu 
okolja in en seminar o inventivni de
javnosti), jeseni pa ni bilo septembra 
in oktobra nobene izobraževalne 
oblike, kljub temu, da so poskušali 
organizirati šolo za mlade samo
upravljalce, izobraževanje za dele
gate kulturne skupnosti in seminar
je o stabilizacijski politiki. Ze prej so 
bile kakšne oblike slabo obiskane, 
zlasti, če so bile pripravljene za sa
moupravljalce iz krajevnih skupno
sti. 

Vendar izkušnje, pridobljene z 
organizacijo seminarjev v samo
upravnih in delovnih okoljih ude
ležencev kažejo, da je potreben za 
ugotavljanje interesov neposreden 
stik s članicami kluba. Ze na lanski 
septembrski seji skupščine kluba sa
moupravljalcev so predlagali, naj bi 
bil v vsaki temeljni samoupravni 
organizaciji ali skupnosti, Članici 
kluba samoupravljalcev, nekdo za
dolžen za stike s klubom. Ta pover

jenik bi sprejemal programska pri : 

zadevanja izvršnega odbora in de
lovnih skupin, ugotavljal, kolikšno 
je zanje zanimanje v njegovi okolici, 
posredoval vabila in spremljal ude
ležbo na izobraževalnih oblikah in 
drugih oblikah dela kluba. A l i bo to 
delegat ali nekdo iz OZD, zadolžen 
za delo samoupravnih organov, je 
stvar organizacije same. Le odločiti 
bi se bilo treba, ali je smiselno, da 
postavljamo tako zvezo s klubom sa^ 
moupravljalcev. 

Pred časom sem predlagala, naj 
oblikujemo posebno delovno skupi
no, ki bo obiskala članice kluba in 
ugotavljala, kakšni so interesi za 
delo kluba samoupravljalcev in 
kakšne izobraževalne oblike zanje 
pridejov poštev. Misel je zamrla, ker 
je bilo veliko dela s pripravami na 
šesto sejo skupščine" kluba samo
upravljalcev, v zatišju po skupščini 
pa bi jo kazalo ponovno pretehtati 
in ustrezno ukrepati. 

Sklep delovne skupine za družbe
nopolitično izobraževanje in uspo
sabljanje in informiranje je, da orga
niziramo o problematiki družbeno
političnega izobraževanja in uspo
sabljanja štiri razgovore za »okroglo 
mizo« v aprilu, in sicer po nasled
njem vrstnem redu: 

— za železarno Jesenice, 
— za krajevne skupnosti in sa

moupravne interesne skupnosti, 
— za trgovino, gostinstvo, promet 

in zveze, 
— za gradbeništvo, komunalno, 

kovinsko in lesno predelovalno in
dustrijo. 

Prav bi bilo, da bi na teh okroglih 
mizah ugotovili, kaj ovira boljše 
povezovanje s članicami, kako bolje 
kadrovati udeležence in kako izbolj
šati izobraževanje samo. Kajti klub 
samoupravljalcev je v dobrih treh 
letih, odkar izvaja družbenopolitič
no izobraževanje in usposabljanje, 
postal pojem na tem področju. Ne 
moremo in ne smemo dovoliti, da bi 
bila naša prizadevanja neuspešna, če 
stare oblike dela ne ustrezajo, bomo 
poskusili poiskati nove, poiskali 

"druge metode dela; to pa brez 
sodelovanja članic kluba samo
upravljalcev ne bo šlo. 

Marjetka Vrhunc-Mulej 

P O Z O R N O S T I N F O R M I R A N J U 
P R E D III. K O N G R E S O M 

S A M O U P R A V L J A L C E V J U G O S L A V I J E 
V okviru aktivnosti in priprav na 

3. kongres samoupravljalcev Jugo
slavije, ki bo junija v Beogradu, igra 
izredno pomembno vlogo tudi obve
ščanje. V jeseniški občini so že izde
lali program informativno-propa-
gandne dejavnosti pred kongresom. 
Vse priprave in aktivnosti potekajo 
v okviru koordinacijskega odbora za 
tretji kongres in komisije za informi
ranje pri občinskem svetu zveze 
sindikatov Jesenice. 

Člani koordinacijskega odbora in 
komisije za informiranje si prizade
vajo, da bi kar najbolj podrobno in-
forrnirali vse delovne ljudi in občane 
o pripravah na tretji kongres samo
upravljalcev Jugoslavije. Do sedaj so 
izdali že štiri številke predkongres
nih informacij, več informacij pa so 

posredovali tudi v tedniku Zelezar in 
v lokalni radijski postaji Triglav 
Jesenice. Sedaj si prizadevajo, da bi 
informacije posredovali tudi v osta
lih glasilih, ki izhajajo v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega 
dela v jeseniški občini. 

Danes, 2. aprila, bosta koordina
cijski odbor za pripravo kongresa in 
komisija za informiranje obravnava
la program informativno-propa-
gandne dejavnosti pred kongresom v 
jeseniški občini. Seji bodo prisostvo
vali tudi predstavniki komisij za in
formiranje pri ostalih družbenopoli
tičnih organizacijah, uredniki glasil 
in drugi nosilci informiranja v jese
niški občini. 

J . R. 

N O V I P R I S P E V K I 
Z A ULTRAZVOČNO 

A P A R A T U R O 
Za nakup ultrazvočne rentgenske aparature v jeseniški 

bolnišnici so v mesecu marcu nakazali naslednji: 
Osnovna organizacija zveze sindikatov .delovne skupno

sti sektorja za ekonomike, tehnično kontrolo in raziskave ter 
novogradnje 1.500,00 din namesto venca za pokojnega Janeza 
TUŠARJA; Marica Miklič 860,00 din kot ostanek prispevkov 
zbranih od sosedov za venec pokojni Angeli SLAMNIK; SGP 
Gradbinec Kranj 1.260,00 din namesto venca za pokojno 
Angelo SLAMNIK; Ivanka Ambrož iz Rodin 70'kot svoj pri
spevek 1.000,00 din; dr. Anton Lah, dr. Franc Andolšek, 
dr. Bogdan Hladnik 1.900,00 din, odstopljen honorar, ki so 
ga prejeli kot sodni izvedenci. 

Skupaj je bilo do 31. marca letos zbranih 14.000,00 din za 
nakup ultrazvočne aparature v jeseniški bolnišnic i . ' Naj 
ponovno poudarimo, da ta aparatura daje nove možnosti za 
odkrivanje bolezni tako v abdominalnem (trebušnem območ
ju) kot tudi v ginekologiji, porodništvu, kardiologiji in drugih 
območjih. Skratka odkriva patologijo, ki zdravnikom doslej 
ni povsem dostopna. 

Splošna bolnica Jesenice in uredništvo Železarja, ki je 
spodbudilo to akcijo, se vsem darovalcem iskreno zahvalju
jeta. 

Vabimo posameznike, organizacije združenega dela, kra
jevne in druge skupnosti, družbenopolitične in družbene 
organizacije in druge, da denar namesto vencev na grob po
kojnikov in druga darila in volila nakazujejo za nakup te 
aparature. 

Prispevke. v ta namen lahko nakažete na žiro račun: 
Splošna bolnica Jesenice, štev.: 51530-603-31250 z navedbo 
»za aparaturo namesto venca, darila in podobno, za tega in 
tega«. 

Sodelavec v žebljarni (Foto S. Kokalj) 
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Jeseniška tržnica sameva (Foto S. Kokalj) 



B L E D Z OKOLICO NA Z N A M K A H 
Na -svetu je veliko zbiralcev znamk — filatelistov. Eni zbirajo vse 

znamke povprek, ki jih posamezne dežele izdajajo, vse več pa je zbi
ralcev, ki zbirajo le znamke posameznih dežel ali posamezne vrsti 
znamk (flora, fauna, umetnost...) poleg zbiralcev radi pogledajo tudi 
drugi, če so znamke lepe. Zato poštne uprave polagajo v zadnjem času 
vse več pozornosti motivom kvaliteti znamk. 

-Kaj v?e nam prikazujejo na znam
kah? Največkrat so voditelji posa
meznih držav, glavna mesta, industrijski objekti, naravne lepote in 
turistični kraji, športne prireditve, 
kulturni spomeniki, umetniki, pisa
telji, živali, cvetice in podobno. Tp 
večkrat v posebnih priložnostnih 
izdajah ali v revijah. 

Nas zanima kako, se je Bled po
javljal na naših znamkah? Priznati 
moramo, da glede na naravne lepo
te in turistično pomembnost ne 
zasledimo Bleda kaj pogosto na 
naših znamkah, ne v predvojnem 
času. večkrat v povojnem času, 
vendar tudi tu bolj poredko. Zani
mivo je, da se pojavlja največkrat v 
povezavi z veslaškim športom — 
večjimi tekmovanji, kar kaže. da je 
bilo prav veslanje značilno za Bled 
in njegovo jezero. 

Oglejmo si posamezne znamke z 
motivom Bleda in priložnostih ob 
katerih so bile izdane. 

Prvič zasledimo Blejsko jezero z 
otokom, gradom in Stolom v ozadju 
ter četvercem s krmarjem pred oto
kom vjetu 1932 ob evropskem prven
stvu v veslanju v Beogradu. 

Vrednost znamke je bila 1 din z 
doplačilom 50 para kot prispevek za 
to tekmovanje. 

Znamke, ki jih je bilo šest v seriji 
— vse z veslaškimi tekmovalnimi 
čolni — so bile izdelane po načrtu 
N . Tutoviča, izdelane pa so bile v 
državni izdelovalnici znamk v Beo
gradu. 

Že v letu 1934 se pojavi Bled na 
rednih letalskih znamkah. Načrt za 
to znamko sta pripravila J . Omahen 
in D. Serajnik, izdelana je pa bila 
prav tako v Beogradu v smaragdno 
zeleni barvi za vrednost 1 din. Prika
zuje letalo nad jezerom z otokom. 
Skupaj je bilo v seriji pet znamk, 
skupaj z Dubrovnikom, Jajcem, 
Mojstarjem in Oplencem. Slovenska 
narodna riošnja s Triglavom in 
Aljaževim domom pa se pojavi na 
spominskem bloku leta 1937 na prvi 
filatelistični razstavi v Beogradu. 
Vrednost te znamke je bila takrat 2 
din, bila pa je karminasto rdeče 
barve. 

Na bloku pa so še dekleta z bo
sansko, makedonsko in hrvaško 
narodno nošnjo. 

Bled je dobil svojo znamko tudi v 
vojnem, okupacijskem času. To 
kaže, da so ga Nemci želeli prikazati 
kot svojega nemškega. Izdali so štiri 
znamke: Bled, Aljažev dom s Tr i 
glavom, Ptuj in Maribor, vse pa z 
napisom: »Deutsch fur immer« — 
»Za vedno nemški.« 

V povojnem času se Bled pojavi 
na znamkah spet v letu 1951. Tedaj 
so izdali redne avionske znamke, 
kjer je bilo na znamki v vrednosti 
50 din Blejsko jezero z otokom in 
letalom. Znamka je bila izdelana po 
načrtu J . Trpina v zavodu za izdela
vo denarja v Beogradu. V isti seriji 
je bila za vrednost 3 din prav tako 
po načrtu J . Trpina še slika Gozda 
Martuljka. Znamka je bila črno 
vijoličaste barve. 

Ponovno se pojavi Triglav z Alja
ževim domom na znamki leta 1951 ob 12. kongresu mednarodne unije 
planincev ha Bledu (UIAA). Izdelali 
so jo doma po načrtih S. Grujiča v 
temno modri barvi. Naj omenim, da 

_bo jubilejno zasedanje zopet na 
Bledu. 

Še istega leta 1951, sta bili izdani 
še dve znamki ob prvem svetovnem 
prvenstvu v padalstvu pri nas. Izde
lani sta bili doma v Beogradu po 

- načrtu S. Grujiča v vrednosti 6 in 
50 din. Prva je bila rdečkaste in 
druga kobalt modre barve. Obe 
znamki na posebni kuverti s po
sebnim žigom sta dosegli zelo lepe 
vrednosti in sta zelo iskani. 

Z veslaškim motivom je bila izda-
^ na še znamka rdečkaste Tjarve po 

osnutku J . Trpina v vrednosti 
15. — din v letu 1952, veljala pa je za 
»vojno cono »B«. 

Istega leta je bila ponovno izdana^ 
tretja serija letalskih znamk, . v 
katero se je ponovno uvrstil Gozd 
Martuljk, v vrednosti 100 "din, sma
ragdno zelene barve, ni pa znano, 
kdo je pripravil načrt. 

V-letu 1953 so na Bledu pripravili 
znano alpsko vožnjo, ki je vodila 
pre"k Pokljuke, Jelovice, Vršiča in je 
bila za tiste čase dobro obiskana s 
tujimi tekmovalci, pozneje pa opu
ščena. In v seriji znamk leta 1953 ob 
priliki avtomobilskih in moto dirk je 
bila izdana -ža vrednost 70 din po 
načrtu J . Trpina znamka v dveh 
barvah — svetlo modro zelena in 
temno zelena. Napis Alpskega relija 

pa nas spominja na motiv za kate
rega jebila izdana. 

Leta 1959 smo dobili prvo izdajo 
znamk z motivi turističnih krajev in 
središč v Jugoslaviji. Tako je med 
njimi dobil svoje mesto Bled. Znam
k i sta bili izdani v vrednsti 10 din v 
modro-vijoličasti in zeleni barvi, 
izdelani v zavodu za izdelavo denar
ja v Beogradu po načrtu Dj. Gorbu-
naov. Poleg Bleda pa je prišla na 
vrsto tudi Postojna, skupaj pa je 
bilo v seriji devet znamk. Ne more-

Pošebej zanimiv je bi l turnir kan
didatov za svetovnega šahovskega 
prvaka leta 1959 druga največja 
šahovska prireditev na Bledu. Tudi 
ob tej priliki je bil izdelan žig. Po
sebni žigi so bili izdelani ob med
narodnem turističnem letu 1967, ob 
XIII . mednarodni regati in vesla
škem troboju leta 1963, za evropski' 
šampionat v kegljanju na ledu leta 
1965 in leta 1970 ob desetem sve
tovnem padalskem prvenstvu prav 
tako na Bledu, ob X X . evropskem 
prvenstvu v kegljanju na ledu v letu 
1970, leto "kasneje pa ob svetovnem 
mladinskem prvenstvu v veslanju. 
Prav tako so se veslači spomnili X X I . 
mednarodne regate leta 1973 s po
sebnim žigom in ovitkom. S poseb-

mo pa reči, da so bile te znamke, 
estetsko na višini. 

Slovenske narodne nošnje se 
zopet pojavijo leta 1961 v seriji 
šestih znamk v vrednosti 190 din, z 
motivom naših nošenj, skupaj z 
ostalimi nošnjami drugih narod
nosti. 

Leta 1964 so po načrtu Sertiča 
-izdali serijo znamk z narodnimi 
nošnjami, od katerih sta na znamki 
za 30 din prikazani dve ženi v go
renjski nošnji. Tudi ta je izdelana 
doma. 

Leta 1966 pa je zopet na znamkah 
veslanje in sicer ob drugem svetov
nem prvenstvu v veslanju na Bledu 
(8 — 11. IX.) v seriji je bilo skupaj pet 
znamk, dve iz vesljanja. Načrte sta 
pripravila S. Babic in V. Cvetkovič, 
znamki pa predstavljata — prav 
skifista v temno — zeleno sivi barvi, 
druga pa vesla v temno sivo modri 
barvi. Vse so bile izdelane doma. 

Ob olimpijadi v Mehiki so bile po 
običaju izdane posebne olimpijske 
znamke, na kateri je za vrednost 
2 din veslač skifist po skici V. Cvet-
koviča, natisnjena pa je v več bar
vah. . . -•" 

Da ne bomo preveč ozki, poglejmo 
še malo proti Bohinju. V letu 1968 
so bile izdane izredno lepe umetni
ške znamke pod nalsovom: »Umet
nost v Jugoslaviji skozi stoletja«, 
kjer je prikazan Bohinj s Triglavom, 
po sliki A. Karingerja (1829-1870), 
znanega slikarja naše Gorenjske. 
Znamka je izšla v seriji petih, v 
vrednosti 3 din, natisnjena pa je, 
razumljivo v več barvah. 

V letu 1979 so ob osmem svetov
nem prvenstvu v veslanju za moške 
in ženske prireditelji uspeli, da so 
natisnili posebno znamko za to 
priliko v vrednosti 4,90 din z vesla
škim motivom osmerec v modro 
zelenkasti barvi. Zanimivo pri tej 
znamki pa je, da je pomotoma natis
njeno deveto svetovno prvenstvo v 
veslanju, namesto pravilno osmo. 

Toliko o znamkah, morda sem kaj. 
izpustil pa me bodo morda bralci 
sami dopolnjli. 

Mnogo težje pa je zbrati vse po
sebne žige, ki so bili izdani za razne 
prilike na Bledu ob raznih športnih 
in kulturnih prireditvah in kongre
sih. Poskušali smo zbrati nekaj za
nimivejših predvsem tistih, ki so 
bili- izdani ob bolj znanih priredit
vah ali dogodkih. 

Af- letu 1951 je bil izdelan poseben 
žig ob kongresu mednarodne unije 
za alpinizem, ki je zasedal na Bledu 
ob že omenjenih znamkah. Še istega 
leta je bil izdelan žig ob prvem 
svetovnem tekmovanju padalcev na 
Bledu, oziroma v Lescah. 

nim žigom so obeležili tudi svetovno 
prvenstvo v vesljanju leta 1966 in 
1979. 

Posebni žigi so bili izdelani tudi ob 
stoletnici rojstva slovenskega mate
matika Josipa Plemlja, leta 197.3, 
»Exlibris« — kongresu leta 1974 in 
ob četrtem tekmovanju poštarjev 
balkanskih držav v hitri hoji leta 
1975. Prav pa je da omenimo še po
seben žig ob dvestoletnici prvega 
pristopa na Triglav leta 1978, s 
posebno znamko. 

Ob tej priliki še nekaj besed o 
naših znamkah nasploh. Prve jugo
slovanske znamke so bile izdane 
16. januarja 1921. Do tedaj pa je bila 
v tem pri nas prava zmešnjava: Ob 
koncu avstro-ogrske monarhije so 
bile ob zedinjenju v veljavi seveda 
stare znamke dotakratnih gospo
darjev. 

V kraljevini Srbiji so veljale nji
hove znamke, ki so jih imeli, na 
ostalih področjih pa so poskušali 
reševati to novo nastalo stanje s 
pretiskavanjem raznih dotakratnih 
znamk kot bosanskih, madžarskih, 
dočim so se v Sloveniji trudili, da 
izdajo svojo ljubljansko izdajo s pre-
tiskom SHS in znamko »državna 
pošta«. V prvih dneh leta 1919 je bil 
že natečaj za nove znamke na 
katerem so bili najboljši načrti pro
fesorja Peroša iz Zagreba in te so 
začeli tudi tiskati. Vendar, ker je 
poizkus za 5 para tako slabo izpadel, 
so takoj s tiskom prenehali in naro
čili tiskanje v ZDA pri American 
Bank Note Co. " 

Da bi to le bilo gotovo, so medtem 
ponatisnili ljubljansko in kriško 
izdajo znamk v SHS v vrednosti od 
40 dinarjev do 5 kron. Enako pa je 
bilo stanje tudi drugod in uporab
ljali so celo znamke držav, ki jih ni 
bilo več, tako Srbije in celo Mad
žarske. Končno so, kot že navedeno, 
21. januarja 1921 prišle prve znamke 
iz Amerike. Na teh pa je bil na par-
skih vrednostih portret regenta 
Aleksandra in na dinarskih kralja 
Petra I. T'ako smo prišli do prvih 
znamk, ki pa so bile negumirane in 
brez zobcev. Takih je bilo še posebej 
veliko naročenih in pozneje proda
nih na javni licitaciji. 

Božo Benedik 
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K A K O OGROŽAMO 
N E K A T E R E 
ŽIVALSKE V R S T E 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

Iz vode je izšlo vse življenje. Kaj 
delamo s potoki, rekami, jezeri in 
morjem pravzaprav vsi vemo. Zal se 
pa premalo zavedamo kam nas vse 
to vodi. Veliko napako delamo že z 
regulacijo rečnih korit, ki ostanejo 
brez proda. V rečnem produ je do 
pol metra globoko življenje. S temi 
•bitji se hrani nešteto vodnih in ob
vodnih živali. Očitno je, da vse te ši
vali, katerim smo odvzeli nujno po
trebno hrano, upadajo. Vsaka zaje
zitev reke bistveno spremeni prejšnji 
režim, ki je vladal n-. tem področju, 
kajti tekoča voda ima druge živalske 
vrste, mirno stoječa spet druge. 
Jezero na reki uniči vse prejšnje reč
no življenje. Tudi umetne ribje steze 

-ob pregradah na rekah najbrž ne re
šijo vsega kar smo s posegom v na
ravno okolje pogrešili. Očitno je 
upadanje podusta prav zaradi pre
grad in jezov. Drugo važno vpraša
nje je vprašanje genetske polucije. Z 
vlaganjem drugih vrst salmonidov v 
naše reke se je, na primer, soška 
avtohtona postrv križala in je veliko 
vprašanje, če je še čista. Isto se do
gaja s pravo potočno postrvjo, 
katero pri nas le še redko najdemo 
čisto. Križajo se z ameriško postrvjo, 
ki so jo zanesli k nam. Pravo po
točno postrv poznamo po rdeče belo 
obrobljenih pegah na bokih. Za to 
vrsto so pomembni temperatura vo
de, količina kisika in pa za razplod 
dovolj nizke temperature v zimskem 
času, ko se drsti. 

Poglejmo še race mlakarice, ki jih 
tako vneto vlagamo in udomačuje-
mo na naših jezerih. Ce teh rac ne bi 
hranili, bi sigurno propadle. Očitna 
je že degeneracija, kljun rac je že 
mehkejši, prizadeti so možgani, noge 
pa so vse slabše. Poznamo primer, ko 
je pri nas skoro povsem izumrl rak 
jelševec zaradi račje kuge. V Krki je 
stalna avtohtona živalska vrsta do
besedno izumrla. Potoki, kjer je 
ostal tako imenovani genski fond, so 
bili edini. up. Iz teh potokov, bi se 
lahko v doglednem času spet razvil 
živelj, ki je bil tako neusmiljeno uni
čen po epidemiji. Največkrat se pa 
že taki potočki zastrupljajo, čeprav 
so pri obnovitvi živi j a (kot vidimo, 
še kako važni). Precej teh rakov so 
tudi vložili, da bi vzpostavili 
prejšnje stanje. 

Vidra, k i je izrazito vodna žival, je 
eden .najbolj ogroženih sesalcev pri 
nas. Čeprav pri ribičih ne preveč pri
ljubljena, za naravno ravnovesje pa 
je najbrž še kako potrebna. Vidra je 
zmožna tudi dolgih poti. Videvali so 
jo pod Pokljuko, ob prehajanju iz 
Save Bohinjke v dolino Radovne, ali 
obratno. To je gotovo prastara pot, 
ker so bila na Pokljuki ledeniška je
zera, ki jih je preraslo rastlinstvo v 
visoka barja. / 

Še nekaj počenjajo ljudje, ne ve se, 
niti, kakšen smisel ima to. Navadili 
so se, da ob močvirjih, kjer raste 
trsje le tega požigajo. Trsje je izred
no bogato življenja. Zakaj je treba 
uničevati življenjski prostor nešte
tim vrstam trsnic pa tudi drugim 
pticam. Kaj res težimo samo k 
uničevanju. Ker nam vedno bolj pri
manjkuje "hrane, s tem pa plodne 
zemlje, izsušujemo tudi barja, ki so 
tudi določen biotop velikega števila 
živali, na primer: žab, močvirskih 
ptic, itd. Za primer, ko smo že.ravno 
pri žabah, navajam, kako jih tudi 
klimatske razmere močno prizade
nejo. Ze nekaj let nazaj so bile zime 
bolj mile in se žabam ni bilo potreb
no posebno globoko zariti v blato, 
kjer prezimijo. Ko so prevzele to pri
lagoditev je lahko zima kakršna je 
bila letošnja, za žabji rod lahko 
usodna, oziroma jih preživi znatno 
manj. Ze drugo leto se bodo žabe 
verjetno zarinile znatno globlje. 

Zelo zanimiv je tudi vodni pajek, 
vrsta, ki ima tudi ogrožen življenjski 
prostor. Pod • vodo si splete mrežo. 
Pod to mrežo nosi zračne mehurčke, 
zrak mrežo napne, na vodi pa se po
javi v obliki mehurja. Pod takim me
hurjem se odvija ves življenjski cikel 
vodnega pajka. Zanimiva oblika živ
ljenja, samo redek jo pozna, pa tudi 
ne vidi je. Opazno pada število 
kačjih pastirjev, ki imajo precej 
dolgo razvojno dobo", tudi zanje je iz 
dneva v dan manj biotopa. Po drugi 
strani pa je komarjev s kratko 
razvojno dobo vedno več. Muha 
enodnevnica živi v vodi kot ličinka 
kar štiri leta, kot muha živi res samo 
en dan, ker ima nerazvite ustne. Te 
muhe se samo sparijo, položijo jaj
čeca in njihovega življenja je konec. 
Očitno je, da bodo tudi te enodnev
nice prizadeli razni izsuševalni 
ukrepi in kolikim bitjem so bile 
hrana? 

Tudi podzemni svet je močno 
ogrožen, posebno po odplaki iz raz

nih tovarn, kar se še predvsem po
javlja na kraškem področju. Ce tudi 
kraljuje pod zemljo večna tema, je 
vendar prisotno življenje v obliki 
raznih majhnih hroščev, pajkov, sto
nog, človeške ribice pa drugih. To. 
da so kraške "reke onesnažene je 
velik in resen problem. 

Kaj pa naši gozdovi? Križem kra-
žem so že pokriti z gozdnimi cesta
mi, prav gotovo to ni pogodu divje
mu petelinu, posebno pa ne ropot 

• motornih žag. Pa tudi naša največja 
gozdna kura, črni vitez naših goz
dov, je močno prizadeta, je pa že na 
poti izumiranja. Največje upadanje 
pri pticah opazimo ravno zaradi po
manjkanja hrane. Po nalogu gozdar
jev morajo pri poseku lesa vse štore 
obuliti, se pravi odstraniti skorjo. Za 
to odmrlo skorjo na štorih je bilo 
vedno nič koliko ličink, raznih hro
ščev, ki so osnovna prehrana 
mnogim gozdnim pticam. Isto se 
godi s čiščenjem gozdov, starih izvo-
tlenih debel, prebivališč mnogoterih 
duplarjev. 

Kako težko je pticam pri iskanju 
primernega prostora za gnezdenje 
nam nazorno kaže primer, ki so ga 
opazili pri veliki sinici. Proti vsem 
pravilom njenega nekdanjega pro
stora v duplinah dreves, si je za 
gnezdenje izbrala votlinico v zemlji 
med skalami. Bistveno ji je človek 
spremenil razmnoževanje in odgoj 
mladičev. Vsaj delno se praznina pri 
pomanjkanju dupel nadomesti z 
valilnicami. 

Naravno ravnotežje spreminjamo 
tudi z nasajanjem fazanov. A l i kdo 
pomisli na konkurenčne vrste, kot so 
razne poljske jerebice ali jim ni nji
hov življenjski prostor omejen. Oči
ten je propad jerebic, nekaj seveda 
tudi po insekticidih in raznih stru
pih, ki jih preje nihče ni vnašal v 
naravo. Zastrupljanje je pravzaprav 
prisotno povsod, v zraku, v vodi in 
na polju, pa tudi že v gozdovih. 

Iz drugih krajev ali držav pripelja
ni zajci in vloženi v naša lovišča tudi 
ne uspevajo, ker niso prilagojeni na 
našo klimo. Nešteto jih dandanes 
pokončajo kosilnice, predvsem pa 
tudi zato, ker se sedaj večkrat kosi 
kot se je včasih. Tudi klimatske raz
mere zajcem niso najbolj prilagoje
ne, saj prvo leglo koneem marca za
radi zmrzali vse pogine. 

Tudi naša največja lovna žival 
medved, se je na mrhoviščih priva
dil, človeka se ne izogiba več in tako 
mu postaja vedno bolj nevaren. 
Medved je napadel vedno le v silo-
branu ali pa samica, ki je branila 
svoje mlade. Tako vidimo, da tudi 
hranjenje pripelje do nezaželenih 
anomalij. Tam, kjer pri nas živi 
medved je naseljen tudi ris. Ljudi 
skrbi, kaj bi bilo, če bi risi dobili ste
klino. Po izkušnjah se ve da stekel 
ris ne napada, kot tudi domača 
mačka ne. Zagrize le v primeru, če j i 
otroci nagajajo ali dražijo. 

Naravnost preseneča nas pa 
epidemija med gamsi. Prvo se je po
javila slepota, zdaj pa že drugo leto 
redčijo to našo lepo divjad garje. 
Povzročitelj garij je prav majhen za-
jedalec, ki se zarije v kožo živali in 
dela po njem majhne rove. Gamsa to 
močno srbi, drgne se ob drevje, pri 
tem se izceja sokrvica, ki se strdi v 
kraste. Pogled na tako bolno žival je 
presunljiv. Koža izgleda kot najbolj 
razbrazdana vulkanska pokrajina. 
Prenaša se ta bolezen zelo hitro, ker 
so gamsi čredna žival. Kako ukrepa
ti, da bi se ta bolezen zaustavila je 
vsekakor težko reči, ni pa najbrž 
najbolj primeren način navzkrižno 
pobijanje te divjadi, vsaj v nekaterih 
lovskih družinah ne. Redko se zgodi, 
da bi narava sama tako kruto 
posegla v naravni živelj, da bi 
določeno vrsto povsem iztrebila. 
Človeku se je pa to posrečilo že več
krat. K o smo že pri odstrelu in da 
smo si na jasnem, čim bolj je izpo
polnjeno lovsko orožje, tem večja je 
ogroženost za neštete divje živali. 

Z zaraščanjem pašnikov s* pov
sem spremeni areal, se pravi da bo 
rastla zdaj tam povsem nova rastlin
ska združba, s tem pa se bo tudi bi
stveno spremenilo živalstvo na tem 
prostoru. Najbolj prizadenemo vsa
ko živalsko vrsto, če spremenimo 
njen življenjski prostor. Uničevanje 
biotopa se vrši tudi skozi vedno 
večje zaseganje plodne zemlje. V 
naši najbližji okolici pa tudi na 
samih Jesenicafrlahko še vedno vidi
mo, kam so bila postavljena stara 
naselja. Nikdar na njivo, kar delamo 
sedaj, pač pa v breg ali na nerodna 
tla. Z uničevanjem življenjskega 
prostora in združb se podira ekološki 
sistem, če se ta podira, tudi sebi 
spodrezujemo noge. 

Glan 



NOVOSTI N A P O L I C A H JESENIŠKE KNJIŽNICE 

Avery C O R M A N : Kramer proti 
Kranierju. Založba Obzorja 1980. 

Spominjam se, da so pri nas pred 
časom predvajali film, ki je bil po
snet po tem romanu. Filma žal 
nisem videl, spominjam se pa, da 
sem bežno preletel eno izmed ocen v 
časnikih. Tako bežno, da sem o 
zadevi dobil povsem zgrešeno sodbo. 
Menil sem namreč, da gre za ločitve
no pravdo, ne pa, kot se je izkazalo 
ob branju romana, za pravdo, komu 
izmed ločencev bo pripadal otrok iz 
razvezanega zakona. Dopuščam pa 
možnost, da je bila stvar pri filmu-
zasukana nekoliko drugače. 

Pisati mi je torej o romanu, v ka
terem je pisatelj uporabil prastari 
motiv. Ze kralj Salomon je menda 
nekoč izrekel razsodbo — »salamon-
sko razsodbo« v podobni pravdi; isti 
pravljični motiv se v svetovni knji
ževnosti še večkrat ponovi — na pri
mer v Klabundovi igri Krog s kre
do, ki je bila-pred mnogimi leti upri
zorjena tudi v jeseniškem gledališču. 
Jedro tega motiva je v tem, da se 
mati pred sodiščem bori za svoje ma
terinske pravice, da mora torej do
kazovati to, kar navadno ne potre
buje dokazil. Kako zelo so človeška 
srca občutljiva za prav to dilemo, 
nam dokazuje primer, ki pa ni prav 
nič pravljičen, ampak zgodovinski — 
namreč usoda mladega Pirečnika, ki 
se je potem, ko so ga nacisti ugrabili 
staršem, po vojni spet vrnil domov. 

Glavna vrlina pričujočega romana 
pa po mojem ni v tem, da obravnava 
tak občečoveški motiv; reči moram, 
da me je pritegnil pisateljev prepro
sti, nevsiljivi in prepričljivi realizem. 
Četudi ne poznaš razmer, ki jih pisa
telj opisuje, je vtis povsem zaneslji
vo tak: ni nam težko verjeti, da živ--
ljenje v resnici nekako takole pote
ka. Katero življenje? Življenje po
prečnih Američanov danes ali pred 
nekaj leti. Družboslovci nas prepri
čujejo, da se življenje zadnja deset
letja spreminja z vrtoglavo naglico. 
Vez med včerajšnjim in današnjim 
svetom so kajpak starejši ljudje, ti
sti, ki se spominjajo. Pri nas enako 
kot v Ameriki. 

Kramer proti Kramerju pravza
prav ni roman, ki bi služil predvsem 
temu, da informira bralce z najno
vejšimi opažanji, — kot recimo ro
mani A. Haileva. Napisan je po 
svoje kar malce starinsko, le da go
vori o zelo svežih problemih. Kako 
se prebijajo skozi življenje razvezan-
ci, kako je z njihovimi otroki? To 
vprašanje je vsekakor vprašanje da
našnjega dne: pred desetletji je bilo 
takih primerov dosti manj kot danes 
— pa tudi, kar jih je bilo. so bili v 
marsičem drugačni. 

Avtor se problema ne loteva 
šablonsko, ne trudi se, da bi našel 
tipičen primer. Junak njegovega ro
mana je oče samohranilec, kot bi 
lahko rekli, se pravi mož, ki je bil po 
razvezavi zakona prisiljen prevzeti 
skrb za otroka: ki mu je bil torej oče 
in mati, ali, kot pravi J . Javoršek v 
svoji najbolj znani knjigi: »mata«. 

S tem so po vsem izgledu podani 
vsi pogoji za ganljivo, se pravi, da 
povem bolj naravnost, za zelo senti
mentalno zgodbo. Avtor pa se je 
skoraj povsem izognil ubiranju ti
stih strun, ki so zaradi pretirane 
uporabe že malce razglašene. K r a -

KDO S E BOJI 
M A L E G A B A V B A V A 

Kdo se boji malega Bavbava je 
naslov mladinske igre, s katero smo 
se prvič predstavili v sredo, 26. mar
ca. To je bila šolska predstava in bili 
smo presenečeni nad polno dvorano. 

Igra je zahavna, v njej je mnogo 
glasbe in plesov, zato je še bolj pri
jetna. 

Glavni junak je Bavbav, strah, ki 
živi v leseni kolibi z mamo, gospo 
Strah in stricem Gerundijem, nek
danjim profesorjem akademije za 
pomorske strahove. Gusar Lesena 
noga ugrabi Magdalenko. vnukinjo 
kapitana Ahaca, in hoče izropati 
njegov zaklad, ki je skrit v kolibi 
strahov. Leseni nogi pa sledijo Mag-
dalenkini prijatelji, mornarji z barke 
kapitana Ahaca. Na koncu vsi 
skupaj, strahovi in mornarji ujame
jo gusarja Leseno nogo in rešijo 
Magdalenko. 

S to igro bi se radi uvrstili v tek
movanje naša "beseda 81. Tekmova
nje gorenjske regije je hkrati zaklju
čeno, ker finala ne bo. Še bolj se 
bomo potrudili in popravili še izgo
vorjavo. Z igrico bi radi razveselili 
tudi učence drugih jeseniških šol. 

Katarina Tomazin, 
novinarski krožek OŠ 
Karavanških kurirjev NOB 
Koroška Bela ' 

mer proti Kramerju je roman, ki 
skuša biti pravičen na obe strani. 
Hkrati pa je to roman brez iluzij. 
Sodobno ameriško življenje, življe
nje uspešne družbe se ne kaže rožna
to, ampak v izrazito sivem tonu. Go
spod Kramer je tej sivini, tej odtuje
nosti, temu menjavanju spolnih 
partnerjev, menjavanju služb, me
njavanju, ki hkrati ubija in dolgoča
si, nekako kos: prav v tem, da mora 
skrbeti za sina (predšolskega otroka) 
najde nekak življenjski smisel. Nje
gova protiigralka gospa Kramer pa 
ni znala prenesti sivine povprečnega 
ameriškega zakona, ni prenesla tega, 
da je njena vloga omejena zgolj na 
materinstvo in vodenje gospodinj
stva, zato se je iz zakona umaknila, 
in se poskusila uveljaviti kot oseb
nost na lastno pest. 

Do zapleta pride, ko se gospa Kra
mer po nekaj letih bolj ali manj ne
pričakovano vrne v New York — to 
veliko mesto je namreč kraj dogaja
nja — in izjavi, da je zdaj dozorela 
in sposobna skrbeti za otroka (ki ga 
je prej malce neodgovorno povsem 
prepustila očetu). 

Nekateri bralci bodo v tej zgodbi 
prepoznali zgodbo romana Sorrell 
in njegov sin. Drugi, predvsem 
mlajši, pa se bodo spomnili na 
Ženske, v katerih gre za podobno 
afero, samo gledano z nasprotne 
strani. No, tam je bila mati malo 
bolj dosledna in je ostala pri svojem. 
Pri aferi Kramer pa je novo prav to, 
da v materi, ki se je sprva otroku od

rekla, spet oživi sprva zatrti mate
rinski čut. V zavoženi zakon se ncJče 
vrniti, za otrokaN pa se je. kot vse 

Jtaže, pripravljena boriti do zadnjega 
diha. 

V stari pravljici je bilo tako: sod
nik je ukazal ženskama, ki sta se obe 
izdajali za otrokovo pravo mater, da 
naj vsaka vleče otroka zameno roko: 
tista, ki bo zmagala, je prava mati. 
Seveda pa je bilo res nasprotno: 
prava mati je popustila, ker se je ba
la, da bo dokazni postopek za otroka 
preveč boleč. Modri Salomon' je 
seveda že spočetka vedel, da bo tako. 

V moderni različici poteka razplet 
nekolikanj drugače, pa vendar na 
isti način. Z vsakomur, kdor zgodbe 
ne pozna, stavim, da ne bo uganil, 
kateremu izmed staršev je konec 
koncev pisatelj prisodil malega 
Billvja — in po kateri poti se je vse 
skupaj izteklo. To pa seveda govori 
o pisateljevi spretnosti in domiselno
sti. 

Drugače pa iz mnogih opisov pro-
miskuitetnega, se pravi povsem ne-
utesnjenega spolnega življenja, ki 
jih v tem romanu ne manjka, diha 
podobna otožnost kot iz podobnih 
opisov v romanih Johna Updika. 
Corman je seveda precej skromnejši, 
pa prav zato, vsaj za večino bralcev, 
prijetnejši za branje; kolikor pač 
morem presoditi. To velja zlasti za 
starejše bralce, ki jim ho všeč 
njegova umirjenost. 

Marko Hudnik 

K A R E L K U H A R R A Z S T A V L J A 
NA J E S E N I C A H S V O J S T V E N E MOTIVE 

V soboto, 28. marca so v razstavnih prostorih Delavskega doma 
na Jesenicah odprli že tretjo letošnjo likovno razstavo in sicer se to
krat predstavlja s svojstvenimi motivi slikar Karel KUHAR in Zgor
nje Besenice, sicer pa. trgovski delavec v Kranju. 

Njegove razstavljene slike izpa
dajo iz konvencionalnih okvirov, saj 
se nam predstavlja s svojstvenimi 
motivi — ciklusom manjših in večjih 
povečav insektov in ciklusom detaj
lov dreves in oblakov, naslikanih v 
oljni tehniki. Težko bi karkoli rekli o 
njegovi slikarski mojstrovini, le tu in 
tam nekateri motivi delujejo z ne
kakšno težino, kot da bi hoteli pasti 
iz slike, ker so med konturami na
slikanih detajlov, predvsem pri 
nekaterih drevesih, barvno preveč 
ostro odrezane od ozadja. Ne glede 
na to, pa avtor s svojimi deli izpri
čuje veliko, slikarsko znanje in velik 
smisel za opazovanje detajlov v na
ravi. 

Slikar Karel Kuhar je bil rojen 
21. novembra 1952 v Spodnji Bes-
nici, sicer pa se s slikarstvom ukvar
ja že 15 let. Njegov mentor je aka
demski slikar Vinko Tušek, ki je 
prav gotovo lahko zadovoljen s sli
karskim znanjem svojega varovan
ca. Svojo slikarsko aktivnost izpri
čuje tudi s številnimi samostojnimi 
razstavami v Kranju, Ljubljani, 
Tržiču, Tolminu in Besnici in tokrat 

tudi prvič na Jesenicah ter z udelež
bo na skupinskih regijskih in repu
bliških razstavah Sirom Slovenije. 
Od leta 1977 redno vsako leto sode 
luje na Ex" temporu v Piranu, kjer 
je bil leta 1977 tudi nagrajen. Lani 
pa je sodeloval tudi na E X temporu 
v Lipici. Lansko leto je s svojimi 
slikami sodeloval tudi na razstavi 
mladih slovenskih likovnih umetni
kov, rojenih po letu 1945, na razsta
višču Riharda Jakopiča v Ljubljani. 

Vsekakor bo razstava zanimiva za 
jeseniške ljubitelje likovne umet
nosti, še posebno pa za mlade obi
skovalce iz šol, ki postajajo vse bolj 
kritični do razstavljenih del, kar je 
priznanje njihovim likovnim peda
gogom pa tudi redni in dovolj pestri 
likovno-razstavni dejavnosti na Je
senicah. Zanimiva pa tudi za je
seniške slikarje, ki bi morali bolj 
smelo premoščevati svoje konven-
cionalne motivne okvire, vsaj mlajši. 

Razstava slik Karla Kuharja bo 
odprta do vključno 8. aprila vsak 
dan, razen nedelje, od 9. do 12. in od 
16. do 19. ure. --

VTISI Z R A Z S T A V E »NITNA GRAFIKA« 

Letos so članice odseka za ročna 
dela pri D P D Svoboda Tone Čufar 
Jesenice kot vsako leto ob 8. marcu 
— dnevu žensk, pripravile razstavo. 
Tokrat šo nas zelo presenetile. V 
razstavnih prostorih Delavskega 
doma na Jesenicah niso viseli gobe
lini, vzorčaste jopice, vozlanje in ta
piserije, ampak izdelki narejeni v po
sebni tehniki — nitna grafika. 

-.. Nitno grafiko sem poznala že prej, 
toda nisem vedela, da se z njo da na
rediti kaj tako imenitnega. Ko sem 
stopila v razstavni prostor, sem se 
preselila v prečudovit svet niti in 
fantazije. V tem svetu se ne moreš 
odločiti za nekaj najlepšega, vse je 
lepo in domiselno, najprej opaziš 
zrel regrat, izdelek Lojzke Božič. 
Kar bojiš se dihati,' saj bi le nežna 
sapica povzročila, da bi se cvet raz
delil na tisoč koščkov. Tudi Maska 
je delo Lojzke Božič. Črne niti v raz
lični oddaljenosti od žebljička učin
kujejo prav grozno in strašno. Na
vdušil me je tudi Ornament Anice 
Kalanove, saj rdeča barva na črni 
podlagi izredno učinkuje. 

Skoraj ne opaziš dveh sličic Zinke 
Mareš, na katerih sta upodobljena 
plesalca. Na teh sličicah so iebljički 
skriti, zato je vse skupaj nekako dru
gače. Zamislila sem se tudi ob pešče
ni uri Danice Bernard. Na temni 
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podlagi je ura nežne roža barve, 
pesek pa bele. Nit i so razporejene 
tako kot bi se pretakale med seboj. 
Barvno neusklajena pa se mi je 
zdela prav tako Peščena ura Eme 
Drobičeve, ki je bila izdelana v živo 
rdeči, rumeni in zeleni barvi. 

Pred veliko razpotje pa so me po
stavile slike Kat i Čušin. So kičaste 
ali niso. Pri Zakladu se je pred tem
nimi barvami, mogoče oblaki ali 
meglo, skrival dobro zavarovan 
zaklad, mogoče sreča ali svoboda. 
Slika Rojstvo prikazuje kako je 
otrok za ljubeče starše, kot svetla 
zvezdica v življenju, ki jo zavijajo v 
škrlat. Hrepenenje pa prikazuje k 
soncu dvignjene roke. ki hrepenijo 
po soncu, svobodi, sreči ali ljubezni. 
Ob izdelkih Kat i Čušin se moraš po
šteno zamisliti, da spoznaš, resnično 
spoznaš kako lep pomen imajo. 

Preveč bi bilo, če bi opisovala iz
delke vseh 26 razstavljalk. zato velja 
za vse. da so v delo vložile veliko 
truda, vztrajnosti in natančnosti. 
To sem kmalu spoznala, saj sem že 
ko sem prišla domov, v drvarnici po
iskala iverko, nekaj žebljičkov in 
prejico in ugotovila, da vse skupaj 
sploh ni tako preprosto. 

Učenke osnovne šole Karavanških kurirjev NOB Koroška Bela pri gospo
dinjskem pouku (Foto I. Kučina) 

ZA J U B I L E J P R V A ZLATA PLOŠČA 
A L P S K E M U KVINTETU V B E L J A K U 

.* Toliko slovenskih pesmi in govo
rice v Beljaku že dolgo ne pomnijo 
kot na večer 24. marca v veliki 
dvorani kongresne hiše. ki je bila 
pretesna, da bi lahko sprejela vse 
ljubitelje slovenske narodno zabav
ne in ljudske pesmi. 

Svečano prireditev je organiziral 
avstrijski radio v počastitev 15-letni-
ce obstoja in podelitve prve zlate 
plošče gramofonske hiše V M Re
kords našemu ansamblu Alpski 
kvintet z Ivanko Kraševec. Za koro
ške razsežnosti je bil ta dogodek vi
šek priznanja slovenski pesmi in 
glasbi ter presenetljivo velikega nav
dušenja z izvajanjem programa slav-
ljencev, ki so mu pozorni gostitelji 
namenili osrednji sklepni del večera. 
Prav take pozornosti so bili deležni 
tudi pevci kvinteta Triglav iz Zasi
pa, ki se je odlično predstavil s slo
venskimi koroškimi pesmimi. Pro
gram večera so dopolnili priznani 
avstrijski ansambli in posamezniki. 

Obiskovalci, bilo jih je nad 2.000, 
med katerimi tudi številni koroški 

rojaki in gostje iz Slovenije so na za
ključni slovesnosti ob podelitvi zlate 
plošče in drugih daril beljaške obči
ne predstavnikom iz Mengša in • 
godbe na pihala iz Gorij, navdušeno 
pozdravili velik uspeh jubilantov in 
njihovega vodje Jožeta Antoniča, ki 
jih kar niso hoteli pustiti z odra. 
Domači napovedovalec, ki se je 
iskreno potrudil za čimbolj prisrčno 
vzdušje je dosegel spontano podporo 
vseh v dvorani, zlasti za izrečene po
hvale našemu ansamblu ter za 
njihov nedvomno velik delež pri 
uveljavljanju slovenske pe*smi in 
glasbe na tujem in za zbliževanje 
narodnosti dveh sosednih dežel in si
rom Evrope. 

Alpski kvintet je zadnja leta pogo
sto v gosteh pri zamejskih rojakih in 
naših delavcih v tujini in je vsekakor 
bolj priznan na tujem kot doma. To 
pričajo tudi številne čestitke, ki so 
jih prejeli za svoj jubilej in prizna
nje iz raznih krajev Avstrije. Švice 
in Nemčije na beljaški svečanosti." 

ČE SI P R I J A T E L J . M l ROKO P O D A J . . . 
Čfc SI PRIJATELJ, MI ROKO PODAJ . . . , se je glasila ena izmed 

pesmi, ki so jih rcitirali: Albinca, Vlasta, Sabina — učenci osnovne 
šole Polde Stražišar z Jesenic, na proslavi v delavnici pod posebnimi 
pogoji 27. marca na Jesenicah in se s tem vključili v akcijsko med
narodno leto invalidnih oseb. 

Proslavo je pripravilo društvo za 
pomoč duševno prizadetim osebam 
na Jesenicah tudi z namenom, da 
prebivalcem enajstih krajevnih 
skupnosti v občini prikaže delo in 
življenje varovancev v delavnicah 
pod posebnimi pogoji, k i je že lani 
zaživela tudi pri nas. 

Iz prve seje društva je razvidno, 
da se bo prizadevalo poleg ostalih 
delovnih nalog obveščati in osvešča-
ti javnost o problemih in življenju 
duševno prizadetih oseb v jeseniški 
občini. Vabilu so se odzvali pred
stavniki krajevnih skupnosti Sava, 
Plavž, Podmežaklja in Kranjska 
gora. Darko Mlinaric je ob tej 
priložnosti podaril značke sedem
najstim varovancem delavnice pod 
posebnimi pogoji. 

Po krajšem uvodnem govoru so 
učenci z deklamacijami, petjem in 
branjem spisov ubranimi na "temo 
mednarodnega leta invalidnih oseb 
dokazali, da jim ne manjka dobre 
volje in poguma; da so enakovredni 
člani naše družbene skupnosti. Po
sebno je povabljence navdušil Stan
ko iz razvojnega oddelka s svojimi 
pevskimi točkami. Povedali so še 
nekaj svojih želja: 

— da bi med železobetonskimi 
stavbami bilo več zelenic. 

— da bi imeli več igrišč za vesele 
in žalostne otroke, 

— da bi imeli šolo v kraju brez 
ropota s ceste in tovarniškega dima, 

— da ne bi bilo vojn in lakote, ki 
uničuje mlada življenja po svetu, 

— da bi bili bolj zdravi, 
— da bi jih na poti v šolo ali v de

lavnico ne povozil nepreviden voz
nik, 

— da bi se vsi ljudje na svetu 
imeli radi . . . 

Povabljenci so si nato ogledali 
prostorske kapacitete delavnice, de
lo varovancev in se v krajšem razgo
voru seznanili še s problematiko po
klicnega usposabljanja, ki je še šibek 
člen v sistemu družbene skrbi za 
otroke in mladostnike z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju. Po
hvalili so tapiserije, ki jih varovanci 
izdelujejo pod strokovnim vodstvom 
defektologinje Marije Kokalj. Z 
boljšo opremo delavnice in z bolj 
zagotovljenimi kooperantskimi deli, 
bo delo v delavnicah pod posebnimi 
pogoji že bolj raznoliko in pestro. Ob 
srečnih obrazih varovancev smo se 
razšli z mislijo, kako nujno jim je 
treba priskočiti na pomoč za boljši 
jutri. 

M . Perat 

Tanja Radež, 6. b. 
OŠ Prežihov Voranc ŽELEZAR 21 



V RATEČAH J E U M R L A 
KRANJČEVA L E N C A , P R V A O S K R B N I C A 

V T A M A R J U 

Že zdavnaj so pretekla zgodnja leta pla
ninstva v čudoviti Planici pod mogočnimi, 
stenami gora, ki prebadajo megle in oblake 
in se z nazobčanimi vrhovi in grebeni 
Ponc. S tuga, Jalovca, Šit , Travnika in Moj-
strovk dotikajo samega neba na meji med 
Klanskimi in Mangartskimi jezeri, Planice 
in Trente. Planica je s čudovit imi potoki, 
izviri in slapovi Podrtja, Belega In Mokre
ga potoka,..Nadiže in Črne vode, kot slo
venska Sibirija, poleg pastirjev iti lovcev 
ž e v preteklem stoletju privabljala š tev i lne 
sladokusce planinskega sveta. Za domači

jo prvi svetovni vojni je postala Planica 
zibelka' našega planinstva in smučanja.* 
Rateška srenja je le s težavo dovolila v 
skromnem Tamarju uporabo in bivanje 
vedno večjemu števi lu priš lekov, ki so ob
čudovali in se navduševali nad mogočnim 
in- edinstvenim smuskim in planinskim 
svetom Planice. Smučarji , planinci in za 
njimi plezalci so stalno povečevali in mo
dernizirali pastirski stan v Zelju v gosto
ljubno kočo. 

Prva od vseh spoštovana in priljubljena 
oskrbnica planinske in smučarske koče v 
Zelju je pred pol stoletjem, leta 1929, po
stala brhka domačinka, 39-letna Krajnce-
va Lenca, ki je ustvarila v Tamarju domač
nost, kakršno so si želeli smučarji in pla
ninci od blizu in daleč. Pastirji stan v Zelju 
je kmalu postal gostoljubna in prijetna po
stojanka, najbolj prav po zaslugi Lence, ki 
je z ljubeznijo sprejemala poletne in zim
ske ljubitelje in obiskovalce enkratne 
Planice. 

Lenca iz Planice je kmalu postala pojem 
prijazne in gostoljubne oskrbnice, kakršne 
si že l imo posebno sedaj, ko je postala Pla
nica s svojimi enkratnimi smučarskimi te
reni in 'v nebo segajočimi stenami in 
vrhovi raj množičnost i in vrhunostj. 

Lenca iz Tamarja je znala vljudno in go
stoljubno postreči vsakemu smučarju, pla
nincu, plezalcu in alpinistom vsa dolga leta 
do okupacije. Pozneje je bogate izkušnje iz 
Tamarja prenesla v svojo planinsko smu
čarsko postojanko, ki je bila zgrajena leta 
1937 pod Pečjo v Karavankah. 

Ljubezen in skrb za lačne, utrujene in 
mokre ali premražene goste v Tamarju ali 
na Peči si je pridobila v mladih letih, ko je 
služila kot preprosto kmečko dekle pri 
»gospodi« v Ljubljani, na katere sojo veza
le najbogatejše mladostne bridke in žalost
ne življenjske preizkušnje. 

Življenje Lence Kopavnik, ki je umrla v 
svojem 91. letu na svojem domu v Ratečah 
pod našimi najmogočnejšimi skalnimi ste
nami in tik pred našo zibelko planinstva in 
smučarskega športa, Planice, je tesno po
vezano s pionirskimi časi v-naši slovenski 
Sibiriji-.. 

Spomin na to dobro in plemenito oskrb
nico iz Tamarja bodo ohranjali prvi smu
čarji, planinci, plezalci in alpinisti z gor
skimi reševalci še leta in leta in ga posre
dovali sedanjim in poznejšim rodovom, kot 
svetal primer kakšna naj bi bila (morala 
biti) oskrbnica planinsko smučarskih po
stojank sredi naših gora. 

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

ni, lovci in pastirji so hiteli v v i šave tudi 
bolj ali manj znani domači in tuji, sve
tovno znani raziskovalci, botaniki, veliki 
Ljubitelji naravnih lepot, znanosti in zani
mivosti. Za grofom Francem Hockenwar-
tom sta prišla raziskovat in spoznavat ta 
čudežen planinski svet tudi dr. Henrik 
Turna in Julius Kugy. Med našimi prvimi 
velikimi planinci se je kmalu začel vnet 
boj, katere naša alpska dolina je najmo
gočnejša in najlepša, ali je to dolina Pla
nice ali Krnice ali dolina Vrat. O vsem so si 
bili Jakob Aljaž, Josip T.ičar, Josip Lavti-
žar enotni, toda sporazumeti o lepoti in 
veličin i teh treh alpskih dolin, se nikoli-
niso mogli. 

Sredi Zelja pod slapom Nadiža in Črne 
vode je že od nekdaj stal skromen stan. 
Tamar, ki je služil drobnici in spravnikom. 
majarcam za skromno zasilno bivanje. 

Ali je možno zgraditi kolesarsko stezo od 
Hrušice preko Jesenice in Javornika do 
Koroške Bele? 

Komu bi koristila kolesarska steza? 

UVOD 
Kolo je eno najstarejših, najenostavnej

ših in najcenejših osebnih prometnih sred
stev." Kolo ima pri nas skoraj vsaka druži
na, ne malo družin pa ima celo več koles. 
Toda ali jih lahko rabijo? Na Jesenicah že 
ne. Lahko jih naložijo v avto in se peljejo 
na Mežakljo ali ~kam drugam, kjer lahko 
nekoliko kolesarijo za rekreacijo. 

V Ljubljani gradijo kolesarske steze v 
centru mesta in v drugih najbolj promet
nih ulicah mesta. Sedaj bodo zgradili ko
lesarnico — postajo za izposojanje koles v 
Tivoliju. Avto bo ostal na parkirišču, s ko
lesi pa se bodo vozjli v center mesta. 

V zahodnih razvitih državah kolesarje
nje doživlja ponovno renesanso. Staro in 
mlado sili na kolesa. Ne morejo jih toliko 
narediti, kolikor bi jih lahko prodali. Pa ne 
zato, ker so bolj revni od nas! 

V skandinavskih državah gradijo v me
stih po sredini ulic kolesarske steze, ki jih 
pozimi spremenijo v. tekaške smučarske 
proge. Koristijo jih gospodinje za nakupe s 
kolesi, šolarji za kolesarjenje v šo lo in de
lavci za vožnjo s kolesi na delo. 

Gledano iz družbeno-ekonomskega sta
lišča ima kolesarska steza na Jesenicah tri 
zelo močne argumente, ki govorijo za iz
gradnjo. 

PRVIČ: V sedanji naftno-energetski si
tuaciji, ki se nikoli več ne bo bistveno iz
boljšala, je vsak liter privarčevanega ben-

J U G O S L O V A N I S E N I S O I Z K A Z A L I 
N A P A R A - S K I J U 

V francoskem zimsko turist ičnem kraju 
Savoie je bilo med 14- in 21. marcem 
padalsko tekmovanje za deseti svetovni 
pokal v para-skiju. Prvič smo Jugoslovani 
sodelovali na tem tekmovanju samo z eno 
tr ič lansko ekipo, čeprav bi lahko kot 
alpska dežela tekmovali z dvema ekipama. 
N a š a ekipa pa je bila tudi slabo sestavlje
na. Nekaj naših boljših tekmovalcev je 
ostalo doma, ker se na državnem pr
venstvu v para-skiju, ki je bilo na Jahorini, 
niso uvrstili med prvo trojico. Ekipo so 
sestavljali Srečo Med v en in Roman Božič 
iz alpskega letalskega centra v Lescah in 
Djordje Ivanov iz Makedonije. Uvrstitev 
Makedonca v ekipo je bilo precejšnje pre
senečenje , to pa mu je uspelo predvsem 
zaradi* dobrega smučanja in dobro izvede
nega padalskega skoka. Zaradi slabega 
vremena na Jahorini so namreč izvedli 
namesto št irih samo eno serijo skokov in 
vsi upi favoritov so bili s tem pokopani. 
Zato državno prvenstvo ni bilo realno iz
birno tekmovanje za sestavo državne 
reprezentance. Bolje bi bilo, da so sestavili 
reprezentanco po znanih sposobnostih po-, 
sameznih tekmovalcev. 

V Savoie se je zbralo 18 ekip s 54 po
samezniki iz dvanajstih držav. Vsi so tek
movali v dveh tekih v veleslalomu ha tek
movalni FIS progi, skakali pa so iz 
helikopterja. Cilj v dolino je bil na višini 
1500 metrov in na blagi strmini, kot to 
predpisujejo pravila para-skija. Cilj na ne
znanem terenu je bil na višini 2100 metrov 
na odprti planoti z močnimi in vrtinča-
stuni vetrovi, ki so povzročil i vsem tek
movalcem obilo težav. Brez sodobnih padal 
»krilo« takih skokov praktično ne bi bilo 
možno izvesti. Pri teh tipih padal v resnici 
ne moremo govoriti o skakanju, ampak že 
o letenju, podobno kot pri zmajih, le da so 
ta padala mnogo varnejša kot pa so zmaji. 
Na vsak cilj so tekmovalci izvedli po tri 
skoke. 

Oba teka veleslaloma sta bila dokaj za
htevna, zmagal pa je Avstrijec Herbert 
PedeviUa. Med našimi je bil najboljši mladi 
Roman Božič z 31. mestom in Ivanov, ki je 
bil takoj za njim na 32. mestu. V prvem 
teku je bil sicer najboljši Srečo Medven, a 
je v drugem teku pade) in izgubil več dra-

' gocenih sekund in bil ob koncu še le 44. 
Jugoslovanska ekipa se je zato tudi 
uvrstila na skromno dvanajsto mesto, na 
preteklih para-ski tekmovanjih pa so bili 
naši tekmovalci vedno med prvo peterico. 
Tudi ekipno so bili zmagovalci Avstrijci. 

Pri skokih so bili najuspešnejš i ameri
ški padalci. Pendleton je osvojil zlato 
kolajno, Francoz Grangeon srebrno, bro
nasto pa spet Američan Farrington. 
Zmagovalec v veleslalomu PedeviUa se je 
dobro znašel tudi nad vetrovnimi grebeni 
in se uvrstil na četrto mesto. To pa mu je že 
zadostovalo, da je postal že tretjič 
absolutni zmagovalec svetovnega pokala 
para-ski. 

Naš najboljši je bi) spet Roman Božič, ki 
se je uvrstil na 13. mesto z 0,91 metra v 
šes t ih skokih, lahko pa bi bil -odlično 
uvrščen, da ni v tretjem skoku napravi) 
grobe napake in pristal pri 0,57 metra od 
cilja. Tudi Medven je imel v tretjem skoku 
smolo zaradi m o č n e g a vetra in pristal na 
2,45 metra, v šes t ih skokih pa je dosegel 
rezultat 3,10 metrov in zasedel 32. mesto. 
N a š tretji predstavnik Ivanov pa je skakal 
slabo in dosegel rezultat 7.46 metrov in 44. 

mesto. Pokazalo se je, da tega tipa padala 
še ne obvlada dovolj, da bLse lahko boril za 
kvalitetnejši rezultat, to pa seveda tudi 
kaže, da še ni zrel za reprezentanco. V 
prihodnje bo potrebno bolj skrbno in od
govorno sestaviti državno ekipo. 

Ekipno je zmagala v skokih ekipa ZDA I 
z vsega 1,39 metra, na drugo in tretje mesto 
sta se uvrstili Švicarski ekipi. Naša ekipa 
je bila 11. z 11,47 metri. 

V skupni razvrstitvi med posamezniki 
sta se za zmagovalcem Pedevillo uvrstila 
Američan Pendleton s srebrno in Francoz 
Grangeon z bronasto kolajno. Naša naj
boljša uvrstitev je bilo 19. mesto Romana 
Božiča, Medven je bil 39. in, Ivanov 44. 

REZULTATI: 
Veleslalom — posamezno (54): 1. Her

bert PedeviUa (Avs.) 110,84 sek, 2. Andrea 
Gigli (Ital.) 112.14, 3. Rudolf Kneissl (Avs.) 
113,44, . . . 31. Roman Božič 127,62, 32. 
Djordje Ivanov 127,89.... 44. Medven Sre
čo (vsi Jug.). 

Ekipe: 1. Avstrija II, 2. Švica II, 3. Švica 
I, 12. Jugoslavija. * 

Skoki na cilj s 1000 m: 1. Brett Pendleton 
(USA) 0,05 m, 2. {lerard Grangeon (Fr.) 
0,11, 3. Geoff Farrington (USA) 0,17 — 13-
Roman Božič 0,91, . . . 32. Srečo Medven 
3,10 . . . , 46. Djordje Ivanov (vsi Jug.) 7,46. 

Ekipe: 1. ZDA I 1,39, 2. Švica I 2,46, 3. 
Švica II 2.66 11. Jugoslavija. 

Skupna razvrstitev: 1. PedeviUa, 2. Pen
dleton, 3. Grangeon, 19. B o ž i č . . .. 39.' 
Medven . . . . 44. Ivanov. 

Ekipe: 1. Švica I. 2. Švica 11. 3. USA I 
10. Jugoslavija. 

MI. 
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Roman Božič — naš najuspešnejši 
na svetovnem pokalu para-ski (na 
fotografiji Božič na treningu nad 
letališčem v Lescah (Foto L. Mesarič) 

cina še kako dobrodošel . torej je izgradnja 
kolesarske steze še kako v skladu s stabili
zacijskimi prizadevanji. 

DRUGIČ: Promet motornih vozil na je
senišk ih ulicah je res pregost. Posebno je 
to oči tno v prometnih konicah, ko obstaja
jo resne nevarnosti tako za pešce kot za 
motorna vozila. No, in če bi imeli kolesar
sko stezo, bi se marsikdo odloČil za kolo, 
tudi Če ima avto, in s tem razbremenil pro
met motornih vozil na ulicah. 

TRETJIČ: Pri to l ikšnem govorjenju in 
pisanju o fizični rekreaciji, o njeni korist
nosti v današnjem pomehkuženem načinu 
življenja, ali si lahko predstavljate boljšo 
fizično rekreacijo od kolesarjenja? 

Po mojem osebnem mnenju je najboljša 
fizična rekreacija plavanje, takoj za njim 
pa kolesarjenje. Pri tem se res razgiba 

-vsaka posamezna mišica. Ironija pa je, da 
Jesenice nimajo niti pokritega bazena, niti 
kolesarskih stez. 

K A K O ZGRADITI KOLESARSKO 
STEZO NA JESENICAH? 

Najprej se moramo zavedati, da težave 
bodo, vendar ne take, ki bi ne bile pre
mostljive. V ilustracijo spodbudna ugoto
vitev: V D V A J S E T E M S T O L E T J U J E VSE 
MOGOČE! -

Seveda, kot pri vsaki gradnji je potrebno 
tudi pri kolesarski stezi najprej določiti 
traso, oziroma lokacijo kolesarske steze. 
Za ozko j e sen i ško dolino je lokacija kole
sarske steze velik problem. Posebno, če 
upoš tevamo -načelo, da naj bi po možnosti ,-
kolesarska steza ne križala n ikakršne 
druge poti na istem nivoju. To je zelo 
težavna naloga. Upamo pa, da na Jeseni
cah obstojajo taki strokovnjaki, ki bodo to 
znali rešiti. Idealna trasa kolesarske steze 
bi bila ob strugi reke Save. Najbolje bi bilo 
po levem bregu Save, tam kjer pa -to ni 
nikakor mogoče , pa po desnem bregu Save. 
Kolesarska steza od Hrušice do Koroške 
Bele bo vsekakor morala imeti priključke 
na vsa večja naselja in sicer: Hrušica, 
Plavž, Savff-Partizan, Podmežaklja, Javor-
nik in Koroška Bela. Verjetno bo to nujno 
potrebno že zaradi optimalne izkoriščeno
sti st^ze. 

No edino česar ne moremo določiti in 
razčistiti diietanti (ki se mimogrede pove
dano, že nekaj časa ukvarjamo z mislijo 6 
izgradnji kolesarske steze) je potrebna 
širina kolesarske steze. Ali je dovolj š iroka 
1,5 m, ali mora biti dva metra? Da ni po
trebno, da je.takoj vsa asfaltirana to je po
polnoma jasno. Gradi in asfaltira se lahko 
postopoma odvisno od možnost i . 

Kdo jo bo gradil, zato je tudi več možno
sti. Kako zbrati potrebna finančna sred
stva se je potrebno dogovoriti v okviru 
občine. Gradnja je lahko delno tudi z udar
nišk im delom. Seveda, če bo družbenopoli
t ična skupnost oziroma pristojne interes
ne skupnosti ob podpori družbenopolit ič
nih organizacij "vzela to v svoj program. 
Potrebno bo postaviti iniciativni, oziroma 
gradbeni odbor, kar pa verjetno ne bo tako 
težko izvedljivo, če so občani dovolj pre
pričani o koristnosti gradnje kolesarske 
steze. 

ZAKLJUČEK 
Torej najprej je potrebno vedeti ali smo 

za izgradnjo kolesarske steze!? 
Nato, če smo zato določiti traso kolesar

ske steze. 
Potem pa se gradnja že lahko prične pod 

strokovnim nadzorom samoupravne ko
munalne skupnosti. 

Važno je samo zainteresirati krajevne 
skupnosti, soc ia l i s t ično zvezo, mladinsko 
organizacijo in druge potrebne faktorje. 

N O V A K 

IZLET 
N A K A T A R I N O 

V soboto, 28. marca se nas je zbralo na 
avtobusni postaji čez 40 cicibanov in 
pionirjev prvega razreda iz Javomika in 
Koroške Bele. Z avtobusom smo se peljali 
do Blejske Dobrave, nato pa krenili mimo 
pokopal išča proti Vintgarju. Hodili smo po 
gozdu ob vodi do mostu, kjer smo zagledali 
slap. Po ozkih stopnicah smo se dvignili 
prav na vrh slapa, nato pa krenili na levo. 
Pot je bila suha in postlana z listjem, pa 
tudi ne preveč strma. Med potjo smo se 
pogovarjali, ogledovali spomladanske ro
že, ki so že prikukale iz zemlje. Po Cnourni 
hoji smo zagledali cerkvico. Kar precej 
smo bili že lačni in žejni, zato smo se naj
prej podprli. Ker je bilo sončno , je bil lep 
razgled na Bled in okol iške vasi. zelo 
visoka pa sta se nam* zdel a Stol in Begunj-
ščica. 

Tovariš je imel s seboj žogo, zato smo 
fantje igrali nogomet. Naša skupina je 
zmagala s tremi goli. Bilo nam je zelo 
vroče, da nam je zmanjkalo pijače. Druga 
skupina pa se je. igrala razne igre, kot 
škarjice, gnilo jajce, Abrahama. 

Okoli poldneva smo si oprtali nahrbtni
ke. Pot je bila nekaj časa precej š iroka, 
malo pa smo se spustili kar po gozdu, da 
smo bili hitreje spet v soteski Vintgarja. Po 
drugi strani smo se vrnili^na Blejsko Do
bravo in se veseli in zadovoljni z avto
busom vrnili domov. 

Rozman Anže, 
mladinski odsek pri PD 
Javornik-Koroška Bela 



SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PODMEŽAKLJA 
VABI 

vse prebivalce K S Podmežaklja na zbor občanov, ki bo v ponedeljek,-
6. aprila, ob 19. uri v dvorani K S Podmežaklja. 

Obravnavali bomo, program aktivnosti na področju komunalne 
ureditve v letošnjem letu. 

Vabljeni 

DEŽURNI TRGOVINI 

v soboto, 4. aprila, bosta 
na • Jesenicah od 7. do 19. 
ure odprti trgovini: 

ROŽCA — samopostrež
na, trgovina na Plavžu, 
Titova 79 in 

DELIKATESA - Kasta 3 
na Koroški Beli, Viktorja 
Svetina 8/a. 

RAZPIS 
Občinska zveza prijateljev mladine Jesenice razpisuje za otro

ško letovišče v Novigradu v sezoni 1981 naslednja dela in opravila: 
— glavne kuharice, 
— samostojne kuharske pomočnice, 
— dve pomožni kuharski pomočnici, 
— snažilke. 
Zaposlitev je sezonska. Osebni dohodki po pogodbi. Rok prijave 

do 15. 5. 1981. 
Prijave z osebnimi podatki sprejema: Občinska zveza prijate

ljev mladine Jesenice, Titova 65/1. 

DEŽURNA LEKARNA 

V mesecu aprilu je za 
občini Jesenice in Radovlji
ca dežurna lekarna na Je
senicah. 

Izvršni odbor Z T K O Jesenice razpisuje prosta dela in naloge 
'za nedoločen čas 

ORGANIZATORJA TELESNOKULTURNE 
DEJAVNOSTI 

Za organizatorja telesnokulturne dejavnosti je lahko imenovan 
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon izpolnjuje še 
naslednje pogoje: 

— višja ali srednja izobrazba telesnokulturne ali organizacijske 
smeri, 

— kandidat z višjo izobrazbo mora imeti tri leta delovnih 
izkušenj, 

— kandidat s srednjo izobrazbo mora imeti pet let delovnih 
izkušenj. _ 

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi
dati pošljejo v petnajstih dneh od dneva objave razpisa na naslov: 
ZVEZA T E L E S N O K U L T U R N I H O R G A N I Z A C I J OBČINE JE
SENICE, Jesenice, Ledarska 4 — za razpisno komisijo. 

O izbiri vas bomo obvestili po končanem postopku. 

TAKSI SLUŽBA 
NA JESENICAH 

Za prevoz z osebnim av
tomobilom ali kombijein do 
osem oseb ali 1.000 kg to
vora ali če potrebujete 
vlečno službo pokličite na 
telefon sekcije taksistov 
Jesenice štev. 83-284. 

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

Društvo upokojencev Je
senice vabi svoje člane — 
balinarje na sestanek, ki bo 
v ponedeljek, 6. aprila, ob 
16. uri v domu društva na 
Jesenicah, Pod gozdom 13. 

Na sestanku se bomo po
govorili o letošnjih tek
movanjih v balinanju. 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi dragega moža in 
očeta * 

JANEZA TOROKA 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam v težkih trenutkih stali ob stra
ni in sočustvovali z nami. Hvala 
vsem sorodnikom, sosedom, znan
cem in prijateljem, sodelavcem iz 
sive livarne in iz gostinskega pod
jetja Gorenjka za podarjeno cvetje 
in izraze sožalja. Iskrena hvala 
dr. Cesarcu za prizadevnost v času 
bolezni. Zahvaljujemo se vsem, ki 
ste Janeza v tako velikem številu 
spremljali na zadnji poti, zlasti pa 
pevcem D U Javornik-Korpška Bela 
in pihainemu orkestru iz Lesc za iz
vajanje žalostink. Hvala obema.go
vornikoma za ganljive poslovilne be
sede. 

Vsem še enkrat iskrena hvala. 
Žena Marica ter sinova 
Andrej in Jožko z družinama 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi drage žene, mame 
in stare mame 

MARIJE VENGAR 
se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, znancem in sosedom, posebno 
Sušnikovim, ki ste nam pomagali v 
težkih trenutkih. Zahvaljujemo se 
vsem, ki ste z nami sočustvovali, 
izrekli sožalje, darovali vence in 
cvetje, ter jo spremili na njeni zadnji 
poti. 

Iskreno zahvalo izrekamo dr. Jen-
sterlu za zdravljenje v času njene 
bolezni. 

be enkrat se zahvaljujemo vsem. 
ki ste jo v tako velikem številu spre
mili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni 

Z A H V A L A 
Osnovni organizaciji sindikata 

TOZD Hladna valjarna Jesenice se 
iskreno zahvaljujem za denarno po
moč, ki sem jo prejel v času moje 
bolezni. 

Milan Zaje 

Z A H V A L A 
Društvu upokojencev Javornik-

Koroška Bela se najlepše zahvalju
jem za čestitko in njihovo pozornost 
oh mojem osebnem prazniku. 

Še enkrat najlepša hvala. 
Franc Zalokar 

Z A H V A L A -
Osnovni organizaciji sindikata, so

delavkam in sodelavcem delovne 
skupnosti za komercialne in finanč
ne zadeve se najlepše zahvaljujem 
za pomoč ob nesreči. 

Vinko Alič 

Z A H V A L A 

Sodelavcem centralnega skladišča 
se najlepše zahvaljujem za prejeto 
darilo ob odhodu v pokoj. Obenem 
jim želim veliko uspehov pri na
daljnjem delu. 

Adolf Vergles 

Z A H V A L A 

Najlepše se zahvaljujem osnovni 
organizaciji sindikata TOZD Hlad
na valjarna Jesenice za sprejeto 
denarno pomoč, ki mi je zelo dobro
došla, ter za izkazano pozornost do 
moje družine. 

Franc Berce 

Z A H V A L A 

Osnovni organizaciji sindikata 
TOZD Valjarna bluming-štekel se 
najlepše zahvaljujem za darilo ob 
8. marcu in denarno pomoč v. času 
bolezni. 

Viktorija Videnov 

Kino RADIO: 
4. in 5. aprila honkon. barvni 

karate ČLOVEK Z I M E N O M TI
G E R , režija Lo Wei. v gl. vlogi: 
Jimmy Wang Y u . ob 17. in 19. uri. 

6. in 7. aprila nem. barvni erotični 
film T E R E Z I N O T E L O . režija 
Pasyuale Festa Campanile, v gl. 
vlogi: Enrico Maria Salerno, ob 17. 
in 19. uri. Ogled filma je prepovedan 
mladini do 15 leta starosti. 

8. aprila nem. barvni pustolov. 
W I N E T O U IN APAČI. režija A l 
fred Vohrer, v gl. vlogi: Pierre Brice. 
ob 17. in 19. uri. 
. 9.-aprila zaprto! 

10. aprila amer, barvni športni 
film T E K J E M O J E ŽIVLJENJE, 
režija Stevan H Stem, v gl. vlogi: 
Michael Douglas, ob 17. in 19. uri. 

11. in 12. aprila honkon. barvni 
karate O S A M L I E N I T I G E R , režija 
Lea Tzo Nam. v gl. vlogi: Bruce Lee. 
ob 17 in 19. uri. 

Kino PLAVŽ: 
4. in 5. aprila nemški barvni erot. 

T E R E Z I N O T E L O . ob 18. in 20. uri. 
Ogled filma je prepovedan za mla
dino do 15. leta starosti. 

6. in 7. aprila honkoški barvni 
karate ČLOVEK Z I M E N O M TI
G E R , ob 18. in 20. uri! 

8. aprila zaprto! 
9. aprila nem. barvni pustolovni 

~WINETOU I N A P A C l . ob 18. in 
20. uri. 

10. aprila franc. barvni film. krim. 
ZA N A J U . ob 18. in 20. uri. 

11. in 12. aprila angl. barvni krim. 
S M R T NA N I L U . ob 18. in 20. uri 

Kino KRANJSKA GORA: 
4. aprila amer. barv. grozljivka 

Z R E L O 2. ob 20. uri 
8. aprila nem. brv. erot. T E R E Z I 

NO T E L O , ob 20. uri. 
Ogled filma je prepovedan mladini 

do 15. leta starosti. 
II. aprila honkoški barvni karate 

ČLOVEK Z I M E N O M T I G E R , ob 
20. uri. 

Kino DOVJE-MOJSTRANA: 
4. aprila fran. barvni pust. P R E 

TEPAČ, ob 19. uri. 
5. aprila amer. barv. grozljivka 

ŽRELO 2, ob 19. uri. 
11. aprila nem. barvni erot. T E 

REZINO T E L O . ob 19. uri. Ogled 
filma ni dovoljen mladini do 15. leta 
starosti. 

12. aprila honk. barv. karate ČLO
V E K Z I M E N O M TIGER, ob 
19. uri. 

MATINEJA 
4. aprila Kino Radio ameriški 

barvni risani P E P E L K A . ob 15. uri. 
5. aprila Kino Plavž ameriški 

barvni risani P E P E L K A . ob 10. uri. 
Film za mlade in tiste, ki so bili 
mladi. 

NOVO V K I N U 

Honkonški barvni film ČLOVEK 
Z I M E N O M TIGER, režija Lo Wei, 
v glavnih vlogah Jimmy Wang-Ju, 
Okada Kawai. 

Čeprav je oče naredil samomor, 
ker je bankrotiral, je sin prepričan, 
da gre za umor. zato se poda na lov 
za morilcem, da ga maščuje. Po 
raznih zapletih uspe. da glavnega 
krivca primora. da napravi isto kot 
njegov oče. Na ta način je prispeval, 
da se je mesto osvobodilo nevarnega 
kriminalca. 

S M R T N A N I L U , angleška barv
na kriminalka, režija John Guller-
min v glavnih vlogah Peter Ustinov, 
Jane Birkin, Mia Farrow. Simon 
Mac Corkindale. 

Jackqueline do Belefort C M . 
Farrow je ogorčena, ker jO je za
ročenec Simon Doyle (S. Mac Cor
kindale! zapustil, da bi se poročil z 
njeno najboljšo prijateljico, bogato 
Američanko Linnet Rodgeway (C. 
Chiles) Jackqueline se odloči, da 
poročni par spremlja ka križarjenju 
po Nilu. Po nekaj njenih neuspelih 
napadih na njeno življenje. Linnet 
kljub temu najdejo mrtvo. Hercule 
Poirot (CP. Ustinov) je med potniki 
na ladji in prične preiskavo. Vsak od 
potnikov je potencialni morilec. 
Poirot odkrije prave morilce, ki so 
planirali vse od poroke do smrti, da 
bi prišli do Lennetinega premoženja. 

T E K J E MOJE ŽIVLIENJE. 
ameriško športna melodrama. Reži
ja Steven Stern, glavni vlogi Micha
el Douglas in Susan Anspach. 

Zanimiva pripoved o moškem, ki 
ne uspe niti v življenju niti v službi, 
niti z družino in se odloči, da bo vsaj 
enkrat dosegel cilj in teče na 
olimpijskem maratonu. 

GLEDALIŠČE 
SOBOTA, 4. aprila, ob 19.30 

Ivan Cankar: JAKOB RUDA -
premiera. Režija: Vesna Arhar, 
scena: Jože Bedič. dramaturtc: 
Bojan Štih; igrajo: Miran Kenda, 
Slava Maroševič, Alenka Weit-
hauser, Stanka Geršak, Borut 
Verovšek, Rado Mužan, Franci 
Černe, Bernarda Gašperčič, Ja
nez Kržišnik, Igor Škrlj, Milan 
Mrovlje, Franci Žnidaršič in 
Drago Smolej. , 

NEDELJA, 5. aprila, ob 19.30 
Ivan Cankar: JAKOB RUDA -
prva ponovitev. 

PONEDELJEK, 6. aprila, ob 
19.30 Ivan Cankar: JAKOB 
RUDA - za ABONMA in za 
IZVEN. 

TOREK, 7. aprila, ob 19.30 
Ivan Cankar: JAKOB RUDA -
za ABONMA in za IZVEN. 

SREDA, 8. aprila, ob 19.30 Ivan 
Cankar: JAKOB RUDA - za 
ABONMA in za IZVEN. 

ČETRTEK, 9. aprila, ob 19.30 
Ivan Cankar: JAKOB RUDA -
za ABONMA in za IZVEN. 

ZAHVALA 
Ob boleči in prerani izgubi drage

ga moža, očeta in deda 

METODA BALDERMANA 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem, ki so 
nam stali ob strani v žalostnih tre
nutkih, sočustvovali z nami, nam 
ustno ali pisno izrazili sožalje, 
poklonili pokojniku lepo cvetje in 
vence ter ga spremili v njegov tihi 
dom. 

Posebno zahvalo izrekamo dru
štvu T V D Partizan Jesenice, Lovski 
družini Jesenice, Lovski zvezi za 
Gorenjsko in vsem lovskim prijate
ljem, družbenopolitičnim organiza
cijam Jesenice, govornikom za po
slovilne besede in vsem, ki ste ga-
eenili in imeli radi. 

Vsi njegovi 



SAŠO ROBIČ Z M A G O V A L E C 
S L O V E N S K E G A P O K A L A Z A P I O N I R J E 

Zadnji slalom slovenskega pokala je bil 
pri ložnost , da Robič zbere maksimalno 
možno števi lo točk. Za pokal štejeta dva 
veleslaloma, dva slaloma in en smuk. S 
petimi zmagami je tako zbral 125 točk in 
potrdil svojo premoč pred konkurenco. 

Najboljši čas prvega teka 43,73 je sicer 
dosegel Robert Žan, vendar je bil disk val i-' 
ficiran in s tem zapravil možnost za visoko 
uvrstitev v pokalu. -

Uspeh Robiča sta dopolnila Naglic in Po
gačnik s tretjim in petim mestom. 

Rezultati — stareisi monirii: 1. Robič 
(Jes.) (44,13, 34,87) 79.10, 2. Dolenc (Nov.) 
(45,34, 35,94) 81.28. 3. Naglic (Jes.)'(45,46. 
36,03) 81,49. 4. Potočnik (Fuž.), (44.96, 
37,16) 82,12. 5. Pogačnik (Jes:) (45,32.. 
37,20) 82,52. 

Pri dekletih je KJinarjevo le stotinka se
kunde ločila od zmage. Tudi tokrat je na 
prvi, tehnično bolj zahtevni progi-smučala 
preveč zadržano in ji daleč najboljši čas 
na drugi progi ni zadostoval za več kot 
drugo mesto. Zmagala je Ljubljančanka 
Zajčeva, ki je v tej sezoni precej časa 
pavzirala zaradi hude poškodbe. KunČeva 

je daleč od forme s katero je premagovala 
več kot polovico B reprezentance, kar pa 
velja za veČino tekmovalcev, ki so se izra
bili v nepretrganih boji h.za uvrstitev v re
prezentance. " 

Rezultati — starejše pionirke: L. Zaje 
(Nov.) (43,4.9, 40,36) 83,85, 2. Klinar (Jes.) 
(44,43, 39,43) 83,86, 3. Bokal (Alpt.j (45,04, 
40,46) 85.50, 4. Kune (Jes.) (44.85. 40,78) 
85,63, 5. Dežman (Trigl.) (44.80. 40.91) 
85,71. 

Z letošnjo sezono se končuje večletna 
premoč jesenišk ih tekmovalcev v pionir
skih vrstah. Odhajajo Klinarjeva in Kun-
čeva, pa Naglic in Pogačnik, ki,so rojeni 
leta 1966, ostaneta le Robič in Žan, ki pa 
sta precej pred konkurenco in zato še vna
prej v mladinski reprezentanci, čeprav 
verjetno v naslednji sezoni še ne bosta 
smela nastopati na FIS tekmah za člane. 
Starostno mejo 14 let bodo verjetno 
dvignili za leto navzgor, ker je prevladalo 
mnenje, da so obremenitve za 14 letnike 
prehude, ko se na nemogočih progah s sla
bimi štartnimi števi lkami borijo za prve 
FIS točke. T 

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

Na balkanskem prvenstvu v Turčiji je 
Oblaku uspel drugi veliki met v tej sezoni: 
po osvojitvi-naslova državnega prvaka še 
naslov balkanskega. 

Oblak ostaja v č lanski B reprezentanci. 
Ukrep strokovnega sveta pri SSJ in SZS. 
da najbolj talentirane pionirje uvrsti v B 
reprezentanco se je krepko obrestoval. Do
hiteli, pa tudi večkrat prehiteli"so svoje 
starejše kolege in obstoja verjetnost, da 
bosta najboljša dva Cižman in Petrovič 
prišla že letos v A reprezentanco, iz katere 
bosta zagotovo izpadla Oberstar in Zibler. 

Z zadnjimi rezultati pa je tudi Jože Lavti-
žar zelo blizu B reprezentance. V velesla
lomu, kjer je bistveno boljši kot v slalomu, 
ima pozitivno bilanco z vsemi v mladinski 
reprezentanci in tudi zelo dobre FIS točke. 

Prvi mož jeseniškega alpskega smučanja 
Grega Benedik je v celoti izpolnil zastav

ljene cilje. Uvrstil se je med prvih 100 
smučarjev na svetu, osvajal točke v evrop-. 
skem pokalu pa tudi inflacijske v kombi
naciji za svetovni pokal. 

Ne moremo pa mimo tega, da je imel 
velike težave z opremo. V začetku s smuč
mi, potem vezmi, zaradi katerih je bil ob-
naslov svetovnega študentskega prvaka v 
veleslalomu in na koncu še kombinezona, 
ki niti s lučajno ni primeren. To, da jugo
slovanska A reprezentanca nastopa v 
nepreverjenih kombinezonih je kljub te
mu, da gre za izdelek domače industrije, 
prevelik minus. Poleg tega pa ta tovarna 
trmasto vztraja pri tem. da morajo nositi 
ta kombinezon. 

V pravilniku POOL-a pa jasno piše, da 
rekvizit, ki kvalitetno ne ustreza ni obve
zen, če tovarna ni sposobna, v tem pri
meru, uvoziti potrebnega blaga. 

Uspešen Tandem — medalji za Robiča in Žana na FIS tekmi Luka 'HI 

K O N E C S V E T O V N E G A P O K A L A 
Kljub vsem peripetijam je Križaju uspelo 

osvojiti bronasto medaljo v slalomu. To je 
izreden uspeh, ki pa po lanskih rezultatih 
vseeno pomeni nazadovanje. Operacija 
noge ima pri tem veliko zraven. Toda to ni 
vse! 

STRATEGIJA BOJA, kot se v športu 
imenuje planiranje uspeha, je bila slaba. 
Križaj ima velike možnost i , da je celo prvi 
v slalomu. Zaradi padca v Kitzbühlu je bil 
ob start v slalomu na »njegovi« progi z 
izdatno štartno š tevi lko. V treningu slalo-
ma se ni naučil vožnje z novimi palicami 
Rapid — gate; v treningu je naredil pre
malo, da bi bil boljši na lažjih j>rogah. Tre
ning na najrazličnejših progah in različ
nem snegu pomeni večjo sposobnost adap
tacije na razl ične pogoje. Uporaba tehnič
nih pripomočkov je pa vedno pomanjkljivi* 
(film, video). 

V veleslalomu je njegovo nazadovanje 
očitnejše. Govora je bilo o kombinezonu, ki 
prav gotovo ne ustreza. Ali gre za desetin-, 
ke, pol, ali celo sekundo bodo pokazala 
testiranja! 

Toda s stal išča taktike, tehnike je Boja
nova vožnja zelo enostranska. Odličen je 
na progah, kjer je potrebno predvsem kro
titi silo teže, ko pa je treba pospeševati je 
vse premalo aktiven. 

Glede na to, da je"Križaj športnik izjem
nih telesnih in psihičnih kvalitet je priča
kovati, da bo drugo leto spet poskrbel za 
Wengen in še kaj zraven. Tudi preokupacij 
z gradnjo h i še ne bo več. Vse kar se govori 
o njegovih zasebnih težavah pa so popol
noma izmišljena podtikanja. 

Stenmark je tretjič sam kriv za svoj 
poraz. Prvič ga je izgubil v paralelnem * 
slalomu v dvoboju z izkušenim Thöniiem. 
Lani ga je Wenzel premagal -na podoben 
način kot letos Mahre. S stal išča zahteve 
po kompletnem smučanju je formula pra^ 
vilna, le da motijo kombinacijske točke. 
Tudi Stenmark ni imel jasnega načrta, 
kako priti do kristalnega globusa. Kako bi 
si drugače razlagali njegov start na Streifu 

v najtežjih razmerah pa neštartanje na 
letos lahkem Val d*iserskem smuku in 
tistem v St. Antonu. Dve leti zapored bi z 
levo roko dobil pokal. 

Dejstvo je tudi to, da sta mu Mahre in 
Žirov dajala lekcije predvsem na račun 
njegovih napak, ki pa izvirajo iz njegove 
nezadostne telesne pripravljenosti. V last
ni ekipi je izoliran, ne podreja se ritmu 
dela cele ekipe. Žirov in Mahre sta treni
rala bistveno več. Mogoče je Stenmark v 
zadnjih dneh to spoznal in bo v bodoče 
drugače, puške v koruzo tak šampion ne bi 
smel vreči. To je dokaza) že v paralelnem 
slalomu, kjer je s trašno potolkel Žirova. 

Škoda je. ker do končnega obračuna ni 
prišlo v Kranjski gori. Nenormalno toplo 
vreme je stopilo tisto malo snega, kar ga je 
letos padlo. Koncem marca je bilo zadnja 
leta vsaj na Podkorenu toliko snega, da. bi 
tekmo izvedH brez težav. Letos finale ne bi 
bil mogoč-' tudi marsikje drugje. Tudi v 
Laaxu so bile temperature izjemno visoke, 
toda snega je dovolj na 2200 m nadmorske 
viš ine. -

V tem terminu je bilo za finale v 
Kranjski gori preveč tveganja. Da se kaj 
podobnega v prihodnosti ne bi ponovilo bo 
potrebna previdnost pri kandidaciji, kajti 
nov spodrsljaj bi imel nepopravljive posle
dice. ^ 

Toda enkrat za vselej je treba sprejeti 
spoznanje, da za to najbolj množ ično pa
nogo pri nas ni prav nobenih pogojev. Na
mesto, da bi s turizmom prišli do deviz, 
kranjskogorski tuji gostje smučajo na Tro-
meji ali Sella Nevei. Reke Jugoslovanov 
smučajo v tujini. Triglavsko območje, kije 
edino kaj vredno razglašamo za nacionalni 
park, namesto, da bi preživljal velik del 
j e sen i ške in radovlj iške občine. 

Z visokogorskimi smučišči bi .se kranj
skogorskim hotelom podaljšala sezona, 
tekma za svetovni pokal sodi Šele na tretje 
mesto, ki potrebuje rezervne terene, prvo 
in drugo pripada tujim in domaČim 
gostom. 

D V A P O R A Z A 
I N Z M A G A 

Moška ekipa Bleda je v prvi b zvezni ligi 
— zahod doma igrala s Fužinarjem z Ra
ven in prvič izgubila na domaČem terenu z 
rezultatom 3:1. Tokrat so Blejci naleteli na 
izredno razpoložene Ravenčane . Oboji so 
prikazali igro na visoki kvalitetni ravni. 
Blejci niso. izgubili tako lahko kot kaže 
rezultat, saj so se vsi nizi končali tesno in 
le boljši sprejem servisa pri gostih je odlo
čil tekmo. Oboji so prikazali odl ično igro 
na mreži, z dobrimi udarci in še boljšimi 
bloki. Najrazburljivejsi je bil zadnji niz, v 
katerem so Blejci poved H celo 14:11, 
vendar jim tudi to ni zadostovalo, da bi 
izenačil i na 2:2 v nizih. Gostje so zbirali 
točko za točko in na koncu zasluzeno 
zmagali. 

Blejci so s 14 točkami na sedmem mestu, 
vodi Še vedno osiješki Zeljezničar s 26 
točkami in je prakt ično že novi č lan ptve 
A lige. 

Dekleta so v II. zvezni ligi — zahod prav 
tako igrala doma z Mislinjo in zmagala s 
3:1. Kljub izgubljenemu nizu so brez težav 
zmagale in tako osvojile pomembni točki v 
boju za obstanek. Z desetimi točkami delijo 
5. — 6. mesto, vodi pa npvogoriški Merkur s 
16 točkami. 

Mladinci so v prvi slovenski ligi — zahod 
gostovali v Izoli in izgubili 3:1. Prikazali so 
dobro igro, saj so. uspeli favoriziranemu 
domačinu vzeti niz. S štirimi točkami sa 
na šes tem mestu, vodi pa no vomešk i 
Pionir, ki je še neporažen. 

V prihodnjem kolu bo imela moška ekipa 
težko gostovanje v Borovu, ženske bodo 

- igrale v Pulju z Marčano in zaostalo tekmo 
v Poreču s Porečem. Mladinci bodo igran 
doma z Brezovico v telovadnici osnovne 
šole na Bledu v soboto, ob 18. uri. 

M.Tmkai-

G L E D A L C I , 
D V A N A J S T I I G R A L E C 

N A IGRIŠČU 
I V nedeljo, 29. marca je bil v oblačnem 

vremenu z dežjem in na izredno težkem 
terenu odigran gorenjski derbi v slovenski 
nogometni ligi — zahod med moštvoma 
Stola iz Kamnika in jesenišk im prvim mo
štvom. Moštvi sta se razšli z neodločenim 
rezultatom 3:3, polčas 1:2-

Jesen i šk i nogometaši so nastopili v sesta
vu: Tokič , Bakonič , Bergant, Ignjatovič, 
Ibrahamovič , Omamovič , Kovačič , PaniČ, 
Dučanovič (Radič). Kramar in Mlakar. 
Rezerve so bili: Horozovič, Radič. Osmiče-
vič ih Preradovič . 

Gole za domačine so dosegli: Ibrahimo-
' vič, Kramar in Panič . 

Na zelo težkem igrišču so se najbolje 
znašli gostje in že v 37. minuti povedi i 3:1, 
deset minut kasneje pa je celo njihov 
srednji napadalec zastreljal enajstmetrov
ko. -

V peti minnti igre so prvi gol dosegli 
domači igralci. Kovačič je streljal, žogo 
je gostujoči obrambni igrale*? z glavo 
izbil izven kazenskega prostora do Ibra-
himoviča, ki je s preciznim udarcem dose
gel prvi gol za domače. Pri visokem vod
stvu gostov'so morali domačini zaigrati na 
vse, pri čemer so jih temperamentno spod
bujali tudi gledalci. Podpora gledalcev je 
naš im igralcem dala krila in do konca 
srečanja so igrali na polovici gostov. Dvaj
set minut pred koncem srečanja je domači 
trener Radovič iz igre potegnil Radiča v 
boj pa poslal Buča novic a. To je bila uspeš
na poteza trenerja, saj je novi igralec so
deloval pri obeh golih, ki so jih dosegli 
domačini v nadaljevanju. V 73. minuti je 
bila pred golom gostov velika gneča. Naj
prej je na gol streljal Radič z zelo težkega 
položaja, vendar se je žoga odbila od enega 
od gostujočih igralcev do Kramarja, ki mu 
ni bilo težko zmanjšati rezultat na 2:3. 
Zadnji in izenačujoči gol pa je na podajo 
Kovaeiča dosegel z glavo Panič . 

Gledalci so navdušeno pozdravili izena
čujoči gol, saj je kazalo že zelo slabo in 
vprašanje je, kako bi se dvoboj končal , če 
bi gostje realizirali enajstmetrovko. Igralci 
pravijo, da še niso igrali pred takim občin
stvom na igrišču v Podmežaklji , ki so zanje 
predstavljali trinajstega igralca na igri
šču. 

JESENICE : STOL (Kamnik) mlad. 
3:2(2:2) 

Mladinska ekipa z Jesenic se je v pred-
tekmi pomerila s sovrstniki iz Kamnika, ki 
so na prvem metu prvenstvene lestvice 

. republiške mladinske lige — zahod1. S 
kolektivno in učinkovi to igro so jih pre
magali 3:2 na, kot že rečeno, na izredno 
težkem terenu. 

Prvi gol za domačine je dosegel Hadži-
sulejmanovič v 17. minuti in le tri minute 
kasneje so gostje izenačil i . Pet minut 
kasneje je znova isti igralec povedel v vod
stvo domačine, do konca polčasa pa so 
gostje znova izenačil i . Zmago domačinom 
je prinesel Jakupovič , ki je v 75. minuti 
dosegel smagoviti gol. 

Domačini so nastopili v postavi: Spahič , 
Hrast, Patkič, Zetorič, Omanovič , Okršlar, 
Anastasov, (Bejtovic), Jakupovič . .Pihler, 
Catak in Hadžisulejmanvič. 

ALPINA: JESENICE (kadeti) 1:3 
Kadetsko moštvo Jesenic je gostovalo v 

Žireh in premagalo sovrstnike 1:3. To je 
bila njihova prva prvenstvena tekma v 
spomladanskem delu prvenstva.. Nastopili 
so s skromnimi "pripravami, saj so zaradi 
slabega vremena imeli le nekaj treningov, 
kar pa se jim bo verjetno poznalo v nada
ljevanju prvenstva. 

Za J e s e n i č a n e sta dosegla gole Babic v 
28. in 38. minuti in Zetovič, dvanajst minut 
pred koncem srečanja. 
PRIHODNJA SREČANJA: 

Že danes, 2. aprila se bo B moštvo 
Jesenic na igrišču v Podmežakli ob 16. uri 
pomerilo s prvim moštvom Bohinja v 
okviru gorenjske rekreacijske lige. Pio
nirsko moštvo bo prvo prvenstven o-tek m o 
odigralo v soboto, 4. aprila in sicer s so
vrstniki* v Lescah. 

Kadeti Jesenic-bodo odigrali prvenstve
no tekmo s sovr*iiki iz Tržiča na doma
čem terenu v nedeljo 5. aprila ob 12.45, ob 
15.45 pa se bo prvo moštvo v prvi tekmi 
po m a Id an skega dela pvenstva, prav tako 
na domačem igrišču, pomerilo s prvim 
moštvom iz Litije, ki so ga Jeseničani v L i 
tiji v prvem delu premagali 4:2, doma pa 
igrali neodločeno 1:1. 

, A n>rahinn>vii: 

NAMIZNOTENIŠKI P R A Z N I K 
N A J E S E N I C A H 

V soboto, 28. in nedeljo, 29. marca, je bil 
na Jesenicah pravi namiznotenišk i praz
nik. V telovadnici že lezarskega izobraže
valnega centra so dva dni merili svoje 
moči in znanje namiznoteniški igralci in 
igralke iz vse Slovenije. 

V soboto se je najprej za pionirske na
slove Slovenije potegovalo 72 pionirjev in 
38 pionirk, iz 19 slovenskih območnih 
skupnosti. Zaključni del ~ prvenstva je 
obenem veljal tudi kot kvalifikacije za 
uvrstitev na d r ž a v n o prvenstvo, ki bo maja 
v Ivangradu. Oba naslova sta osvojila 
mlada igralca Kemičarja iz Trbovelj. Pri 
pionirjih je zmagal Jernej Zalaznik, pri 
pionirkah pa Vesna Ojstršek. 

Zaključni del prvenstva je vzorno orga
niziral namizno teniški klub Jesenice. 
Lojze S trum bel j , podpredsednik Namizno-
teniške zveze Slovenije pa je po končanem 
tekmovanju dejal: 

»Slovenija ima zelo dober pionirski na
raščaj . Zaključni del prvenstva je pokazal, 
da je nekaj pionirjev in pionirk zelo 
perspektivnih. Med šo l sko mladino za na
mizni tenis vlada veliko zanimanje. Precej 
je še težav s prostori in kadri, menim pa 
tudi, da bodo morale šole v prihodnje od
igrati še večjo__ vlogo pri razvoju tega 
športa med mladimi.« 

REZULTATI PIONIRSKEGA PRVEN
STVA: 

Pionirji posamezno: 1. Jernej Zalaznik 
(KemiČar Hrastnik), 2. Dušan Špelič 
(Ptuj), 3.-4. Matjasevič (Triglav Kranj) in 
Maček (Sava Kranj), 5. — 8. mesto: Veber 
(Jesenice), Jeraša (Sava Kranj), MuČan in 
Kovač (oba Murska Sobota). 

Pionirke: 1. Ojstršek (Kemičar Hrast
nik), 2. Kampuš (Ptuj), 3.-4. Bajželj (Sava 
Kranj) in Novak (Kemičar Hrastnik), 
5.-8. mesto Zalokar, Kovačič (obe Jese

nice), Tepina (Sava Kranj) in Pandev (Fu. 
žinar Ravne). 

Pionirji dvojice: 1. Zalaznik — Katišnik 
(Ljubljana), 2. Jamsek — Bezjak (Ravne), 
3.-4. špe l i č - Lisac (Kočevje) , Kovač -
Močan (Murska Sobota). 

Pionirske dvojice: 1. Ojstršek — Novak 
(Kemičar -* Hrastnik), 2. Zalokar (Jese-

—niče) — Bajželj (Sava Kranj), 3.-4. 
Kampuš — Marinkovič (Ptuj) in Pandev ~ 
Ločičnik (Ravne). 

V.nedeljo pa je namiznoteniški klub Je. 
se niče se uspešno organiziral peto tradi
cionalno tekmovanje v spomin Jodite 

> Pavlič-Novak, znane namiznoteniške ig. 
ralke in večkratne slovenske prvakinje. 

Skupaj je nastopilo 197 tekmovalcev in 
tekmovalk iz slovenskih klubov. Med ude-
leženci so bili najboljši namiznoteniški 
igralci, razen nekaterih, ki so bili na pri. 
pravah ali na tekmovanjih. Najbolj uspeš
ni B O bili pri mošk ih igralci iz Ljubljane, 
pri Ženskah pa iz Kopra. Velja pa pohvaliti 
lep uspeh J e s e n i č a n k e Zalokarieve, ki je 
pri mladinkah osvojila zelo dobro drugo 
mesto. 

REZULTATI: 
Člani: 1. Rak (Ljubljana), 2. NišavftT (ln-

dustrogradnja Zagreb), 3.-4. Založnik 
(Ljubljana) in Podlesnik (Maribor). 

Članice: 1. L&vrenčič (Semedela Koper), 
2. Strumbelj (Jesenice), 3.-4. Blažič (Sava 
Kranj) in Zalokar (Jesenice). 

Člani: 1. Rak (Ljubljana), 2. Niša vič 
(Industrogradnja Zagreb), 3.-4. Založnik 
(Ljubljana) in Podlesnik (Maribor). 

Mladinke: 1. Pil gram (Semedela Koper), 
2. Zalokar (Jesenice), 3.-4. Vodopivec in 
Gorkič (obe Vrtojba). 

Mladinci: 1. Maras, 2. Kadak (oba Ljub
ljana), 3.-4. Likar (Fužinar) in Premzelj 
(Maribor). J. Rabi< 

ČLANI M E D Z M A G A M I 
IN M I N I M A L N I M I P O R A Z I 

JESENICE : IDRIJA CERKNO (ČLANI) 
77:67(37:32) 

Ekipa Idrija Cerkno, ki je gostovala na 
Jesenicah, v okviru prvenstva v S K L — 
zahod, dokazuje nesmisel selekcij igralcev 
iz različnih krajev, saj ti nimajo niti pra
vega motiva niti ustreznih pogojev za 
vadbo in tekmovanja. 

Jesenice: Ažman 8, Novak 2, Rizvanovič 
2. Je lovčan 4, Berginc 2, Smolej 29, Božič 
14, MatuČec, Grzetič, Domevšček , Vauhnik 
in Subotič. 

JESENICE : KOČEVJE 70:71 (39:36) 
Pred burnim občinstvom (gostje iz Va-

ljeva in Zadra) so Jesen ičan i ponovno iz
gubili samo z eno točko razlike. To je že 
peti poraz z enim košem razlike, kar je že 
prav neverjet n o-

Jesenice: Ažman 2, Rizvanovič 2, Subo
tič 8, Berginc 4, Grzetič 5, Smolej 19, Božič 
16, Matučec 14. 

JESENICE : RADOVLJICA 69:63 (35:35) 
V gorenjskem derbiju so se Jeseničani 

oddolžili za jesenski poraz igralcem iz so
sednje občine. Moštvi sta nastopili: 

Jesenice: Ažman 8, Novak 4, Rizvanovič 
2, Je lovčan 4, Berginc 20, Grzetič 2. Božič 
15, Matučec 14, Smolej, Domevšček , Vauh
nik in Subotič. 

Radovljica: Markelj 6, Pogačar 21, Po
točnik 4, Šter, Zupan 8, Novak 22, R. Dež
man, M. Dežman, M. Praprotnik, P. Pra-
protnik, Erman in Golmajer. 

V zadnjih kolih prvenstva so Jesen ičan i 
igrali s spremenljivo srečo . Uspehe pa so 
delno krivili tudi neobjektivni sodniki, saj 
so Jesen ičan i v tem prvenstvu izgubili pet 
tekem z eno do dve točki razlike. To je 
povzročalo naelektreno atmosfero na tek
mah in tudi razne nešportne izpade zre vol-
tiranih mladih igralcev, ki pa bi, morali 
kljub vsemu športno prenesti tudi sodni
ške zmote in izzivanja. Predvsem je po
trebno, da ohrani mirne ž ivce trener in 
igralec Božič, ki predstavlja mlajšim so
igralcem tudi osebni zgled. Igralci v težkih 
trenutkih iščejo oporo v svojem vodju in 
če se ta pusti izzvati, se njegova ž ivčnost 
prenaša na vso ekipo. Res je, da je dosti
krat težko prenašati vse kr iv i čne odločit
ve, kar pa je prav zato še večja vrlina, ki 
krasi res prave športnike. J e s e n i č a n i so po 

U S P E H P I O N I R J E V V ITAL IJ I 
V nedeljo, 29. marca, je bil v Tolmezzu 

(Italija), četrti mednarodni turnir v judu za 
pionirje. Sodelovalo je štirinajst ekip iz 
Avstrije, Italije in Slovenije. 

Z Jesenic je v Tolmezzo odpotovalo pet 
pionirjev, ki jih je vodil trener Brane 
Dvoršak in to, Kadirič, Vidic. Stražišar. 
Dvoršak in" Hadžič. 

Bili so zelo uspešni , razen Dvoršaka, ki 
je v kategoriji do 58 kg izpadel v prvem 
kolu. V kategoriji do 37 kg je Kadirič 
zasedel drugo mesto, Vidic in Stražišar pa 
sta si razdelila mesto nižje. V kategoriji do 
65 kg je drugo mesto zasedel Hadžič. 

Ta velik uspeh mladih j e s e n i š k i h judo-
istov je še bolj viden v ekipni razvrstitvi, 
kjer so se med štirinajstimi ekipami uvrsti^ 
li na odlično drugo mesto, za avstrijsko 
ekipo iz Lin za in pred italijanskimi ekipa

mi iz Tolmezza, Vidma in Benetk in dru
gimi. . 

Jeseniški pionirji so se odl ično borili, 
pokazali veliko znanja in se tudi marsikaj 
naučili , imeti pa so malo treme pred final
nimi nastopi, pa tudi neizkušeni so še . 
Odlične uvrstitve pa so dober znak pred 
republiškim prvenstvom za pionirje, ki bo 
18. aprila na Jesenicah. 
• Že 4. in 5. aprila bo v Ljubljani tekmo

vanje v spomin Zvonka Runka za pionirje, 
mladince in ženske . Nato bo 11. aprila v 
Ptuju republiško prvenstvo po pasovih za 
vse moške kategorije, i s točasno pa v Mari
boru pozivni turnir za ženske . Vseh teh 
tekmovanj se bodo udeležil i tudi jeseniški 
judoisti, člani T V F) Partizan Jesenice in 
lahko upamo, da nas bodo tudi tokrat 
razveselili z dobrimi uvrstitvami. 

-lok 

ŠESTI P A T R U L J N I T E K 
V R A D O V N I ^ 

Strelska družina Janez Mrak Dovje-Moj
strana je v nedeljo, 29. marca v Radovni 
izvedla tradicionalni, tokrat že šesti pa
truljni tek na smučeh . V izredno slabem in 
deževnem vremenu je nastopilo 20 moških 
in ženskih ekip in sicer č lanov strelskih 
družin, teritorialne obrambe, družbenopo
lit ičnih organizacij, milice ter drugih dru
š tev in organizacij iz krajevne skupnosti 
Dovje-Mojstrana in drugih krajev jeseni
ške občine. 

S tekmovanjem so udeleženci počastil i 
spomin na požig partizanske Radovne leta 
1944, spominska smučarska prireditev pa 
je sodila tudi v okvir praznovanja 40-let
nice vstaje naših narodov in narodnosti. 

Organizatorjem vreme tokrat ni bilo na
klonjeno, saj je bila nedelja deževna, temu 
primerni pa so bili seveda tudi pogoji na 
progi. Vsi tekmovalci so pretekli progo, 
dolgo nekaj več kot dva kilometra, na do
ločeni točki pa so izvedli tudi streljanje z 
malokalibrsko puško. Pri tem moramo še 
posebej poudariti da so pri streljanju to
krat najboljše rezultate dosegle članice 
ženskih ekip. 

Ob zaključku tekmovanja je zbranim 
tekmovalcem ter drugim prebivalcem Ra
dovne. in gostom spregovoril predsednik 

strelske družine Janez Mrak Dovje-Moj
strana Slavko Rabič. Med drugim je dejal, 
da takšna tekmovanja krepijo moč in 
sposobnosti naš ih delovnih ljudi in obča
nov v okviru obrambnih priprav naše do
movine. Posebno obeležje ima prireditev 
tudi zato, ker vsako leto poteka v parti
zanski Radovni, ki je prežive la vse 
strahote nemškega okupatorja. Spomini 
na te dogodke morajo biti vedno živi v naši 
zavesti z edino željo, da se te strahote 
nikdar več ne ponovijo. Zbrane udeležence 
je zatem pozdravil tudi predsednik izvrš
nega sveta skupšč ine občine Jesenice Ivo 
Sčavničar . 

Zatem so najboljšim ekipam razdelili po
kale in medalje. 

1. Teritorialna obramba Jesenice (Ker-
štajn, Kajžar in Mlinar) 8.17.95, 2. Osnov
na organizacija ZSMS Gozd Martuljek 
8.18.87, 3. Smučarsko društvo Mojstrana 
g.02.78, 4. Krajevna skupnost Rateče I. 
ekipa 9.04.05, 5. Elim Hrušica 9.18.64. 

ŽENSKE EKIPE: 1. Krajevna skupnost 
Rateče L ekipa (Sumi, Bruder, Kajžar) 
11.54,60, 2. Krajevna konferenca SZDL 
Dovje-Mojstrana 13.40,49, 3. Krajevna 
skupnost Rateče II. ekipa 14.37.47. 

~ 8 _ L Rabič 

porazu za en koš s Kočevjem na Jesenicah 
izpadli iz boja za prvo mesto, ki vodi v prvo 
SKL, kar pa ob mladi neizkušeni ekipi ni 
nikakršna tragedija. Njihov čas šele 
prihaja in prepričani smo lahko, da bo pri
hodnja sezona še uspešnejša. Po tehnični 
plati je jeseniška ekipa že sedaj verjetno 
najboljša v svoji ligi, žal pa je pomanjkanje 
igralske rutine preprečilo, da bi na tekmah 
pokazali nekaj več tistega znanja, s kate
rim se dokazujejo na treningih. Vsekakor 
pa bo potrebno vzgojiti tudi domače sod
nike, da bo vzpostavljeno ravnotežje v ka
kovosti sojenja. Jeseničani se bodo poslo
vili od domačega občinstva v tem delu 
prvenstva v soboto, 4. aprila, ob 17. uri v 
dvorani ŽIC s tekmo proti vodilnemu Leso
nitu. 

Čeprav ne gre več za prvo mesto, bodo 
jeseniški igralci morali dati vse od sebe 
zaradi prestiža. To je tudi izvrstna prilož-

_nost-za povrnitev zaupanja v lastne moči. 

KOŠARKARICE T R E T J A 
Jesen ičanke so dokončno osvojile trerje 

mesto v prvi SKL. V derbiju s četrto 
uvrščeno ekipo lige Mariborom so Jeseni
čanke v gos teh tesno zmagale. 

MARIBOR : JESENICE 72:73 (37:38) 
Jesenice: Slamnik 12, Stražišar 19, Mlač-

nik 4, Ulčar 12, Erlah 1, Vavpotič 25, Kai-
nik, Kučina, Smolej, Malkoč, Berus, Lah in 
Razinger. 

JESENICE : LIBELA 88:45 (48:18) 
Visoka zmaga Jesenic ni spremenila sta

nja na lestvici. J e s e n i č a n k e so se čvrsto 
zasidrale na tretjem mestu 1. S K L in bodo 
kot vse kaže, tretje tudi po zaključku tek
movanja. 

Jesenice: Kučina 2, Slamnik 1, Straži
šar.. 16, Katnik 1, Ažman 21, Ulčar 10, 
Erlah 4, Vavpotič 33, Malkoč, Lah, Berus 
in-Razinger. -~"* 

JEZICA B : JESENICE 72:70 (41:40) 
Jesen ičanke so tekmo izven konkurence 

izgubile z drugo ekipo zveznega ligaša. 
Jesenice: Slamnik 3, Stražišar 14, Mlač-

nik 4, Ažman 22. Ulčar 2, Vavpotič 25 in 
Kučina. 

JESENICE : LITIJA 61:54 (26:17) 
Pred tekmo z Litijo je trener Kejžar spre

jel v prvo ekipo šest nadarjenih mladih 
igralk iz kadetske ekipe, ki jo vodi Alojz 
Katnik. Je sen ičanke so tekmo zanesljivo 
dobile, kadetinje pa so občutile vzdušje 
prvenstvene tekme. 

Jesenice: Stražišar 13-, Ulčar 13, Mlačni L 
6, Vavpotič 29, Slamnik, Lah, Kučina, Be
rus, Malkoč, Katnik, Smolej in Erlah. 

Lestvica po 15. kolu 1. SKL: 
Sava 14 14 0 1135: 785 28 
Mengeš 16 13 3 1157: 988 26 
Jesenice 15 11 4 1117:1033 20 
Maribor 14 8 6 1061: 993 16 
Rogaška 14 8 6 906: 909 16 
Drava 14 5 9 882: 938 10 
Litija 15 5 10 826: 907 10 
Koper 14 4 10 783: 931 8 
Senožeče 15 3 12 903:1041 6 
Li bela ' 15 2 13 865:1110 4 

J e s e n i š k e igralke v letošnji sezoni niso 
bile enakopravne ekipi Save iz Kranja, 
kjer so oblikovali selekcijo, v kateri so tudi 
nekatere izkušene igralke iz Škofje Loke. 
Ekipa ima na razpolago telovadnico vsak 
dan v tednu, tako da trenirajo osem do de
vetkrat tedensko. To je tudi pot do napred
ka. Naša ženska ekipa se je še do pretekle 
sezone enakovredno kosala z ekipo iz Kra
nja. Vsekakor pa so J e s e n i č a n k e tudi v le
tošnji sezoni enakovredne ali celo boljše 
od ekipe Mengša, za katerega igra tudi 
nekaj mladink Olimpije. V medsebojnih 
tekmah šo obakrat zmagale domačinke, 
Jesen ičanke pa plačujejo s tretjim mestom 
ceno za poraze proti Rogaški (za en kos) in 
proti Dravi (za en koš) . Razen tega si je ob 
koncu prvenstva poškodovala nogo ena 
najboljših igralk Bojana Ažman iz Radov
ljice, ki pa še od kadetinje dalje nastopa za 
jesen i ško vrsto. 

Vsekakor bomo morali v prihodnji 
sezoni igralkam Jesenic omogočit i - Še 
boljše pogoje dela, saj si zaslužimo na Jese
nicah tudi vsaj en ženski šport v zvezni 
ligi. 

V soboto, 4. aprila, nastopa v dvorani 
ŽIC favorizirana ekipa Save iz Kranja, Od 
J e s e n i č a n k ne moremo zahtevati zmage po 
vsej sili, pač pa borbeno igro, ki bo poka
zala pravo vrednost sedanje generacije 
jesenišk ih košarkaric . 

V. 


