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VELIČASTNO SREČANJE BORCEV NOV IN MLADINE 
SOZD SLOVENSKE ŽELEZARNE NA MEŽAKLJI 

napadel umikajoče Nemce in bil pri 
tem ranjen in ujet in po hudem mu
čenju v Begunjah 6. avgusta 1941 
kot prvi talec jeseniške občine ustre
ljen. 

Drugi dogodek pa se je=-dogodil 
20. septembra 1941. dobre pol ure 
hoda od železarskega doma na Me-
žaklji, od tu, kjer se srečujemo letos, 
v Srednji Radovni, ko so nemški 
okupatorji za povračilni ukrep po-

(Nadaljevanje na 8. strani) 

Ob zvokih fanfar je v soboto, 29. avgusta, predsednik aktiva ZB 
NOV naše železarne Peter Žbontar pričel deveto srečanje borcev na
rodnoosvobodilne vojske in mladine iz delovnih organizacij • SOZD 
Slovenske železarne. Poleg čez 2.000 udeležencev je pozdravil tudi 
številne predstavnike družbenopolitičnih organizacij in skupščin 
občine Jesenice in Radovljica, gorenjske regije in republike, udeležen
ce bitke na Obranci 1. avgusta 1941 in druge prvoborce in voditelje 
revolucije. Še s posebnim spoštovanjem pa 9 0 udeleženci pozdravili re
volucionarja, prijatelja železarjevMlha Marinka, člana federacije. 

delavca Ferdo Koren in Viktor 
Arzenšek, tretja žrtev te bitke pa je 

Po tem, ko je pihalni orkester Je
seniških železarjev odigral Interna-
cionalo, je predsednik Žbontar dejal, 
da nas na to gorsko planoto, na 
kateri se letos že devetič srečujejo 
borci narodnoosvobodilne vojske in 
socialistične revolucije, mladina in 
drugi delavci delovnih organizacij 
SOZD Slovenske železarne, spomi
njata poleg več kot petdeset padlih 
partizanov, predvsem dva dogodka. 
Pred štiridesetimi leti, na dan prve
ga avgusta, se je na Obranci, na ob
ronku Mežaklje Jeseniška oziroma 
kasnejša Cankarjeva četa prvič spo
padla v odprtem boju z močno oku
patorjevo policijsko enoto in jo 
pognala v beg. Tako so nemški oku
patorji prvič na našem območju ob
čutili, da niso nepremagljivi. Žal pa 
sta v tem boju padla prva jeseniška 

bil aktivist Janez Finžgar, ki je sam 

Za nami je ena najtežjih faz pri 
gradnji odpraševalne naprave v 
elektrojeklarni. Vse predhodne faze, 

REKORDNA MESEČNA PROIZVODNJA 
NA STEKLO 

V mesecu avgustu, ko zaradi montaže odpraševalnih naprav v 
elektrojeklarni niso obratovali, je bilo seveda osrednje vprašanje, 
kako bo z vložkom, da zagotovimo nemoteno obratovanje predeloval
nih temeljnih organizacij. Ta teža je visela na valjarni bluming in ker 
je nabavni službi uspelo pravočasno nabaviti dovolj tujega vložka, so 
bili rezultati več kot zadovoljivi. 

Ker je bilo dovolj slabov, je po
tisna peč v TOZD Valjarna bluming 
obratovala od 3. do 31. avgusta, to je 
skupaj 29 dni, kar je doslej najdaljša 
obratovalna kampanja. Peč so v te-

V NAJTEŽJEM 
M E S E C U S M O 
Z M O G L I P L A N 

Po nepopolnih podatkih, 
ki še niso računsko obde
lani in jih zbira sektor za 
ekonomiko in organizacijo, 
smo v mesecu avgustu pre
segli plan skupne proizvod
nje za odstotek, blagovne 
pa skoraj za tri odstotke. 
To je lep dosežek ob dej
stvu, da 26 dni ni obratova
la elektrojeklarna zaradi 
montaže odpraševalnih na
prav in da smo si morali 
polizdelke zagotoviti od 
drugod. 

Skupna proizvodnja je 
znašala okrog 110.000 ton, 
blagovna pa čez 34.000 ton. 
Mesečni plan so po teh 
prvih podatkih presegli v 
TOZD: Plavž, Jeklarna (SM 
peči), Livarna, Valjarna de
bele pločevine, Hladna va
ljarna Bela, Hladna valjar
na Jesenice, Žicama. Je-
klovlek in Žebljarna. Za 
malenkost je za planom za
ostala TOZD Valjarna blu-
ming-štekel , nekoliko več 
pa Valjarna žice in profi
lov, Profilarna, Vratni pod
boji in Elektrode. 

Avgustovski rezultati po
trjujejo, da smo sposobni 
»zapeti«, kadar je treba in 
da smo bili na mirovanje 
električnih peči dobro pri
pravljeni s tujim vložkom. 
Vedeti moramo še to, da je 
to mesec velike odsotnosti 
delavcev zaradi koristenja 
letnih dopustov. 

ELEKTROJEKLARNA JE PRIČELA 
OBRATOVATI TRI DNI PRED ROKOM 

Namesto v torek, 1. septembra, sta že v petek ponoči pričeli po
novno obratovati obe električni peči. Tako je bilo za več kot tri dni 
skrajšano 29-dnevno mirovanje elektrojeklarne, ki je bilo potrebno 
zaradi rekonstrukcije strehe za montažo odpraševalne naprave. V teh 
dneh smo izdelali prek 1.000 ton elektro jekla, kar je pomemben delež 
k zmanjšanju planirane 15.000-tonske izgube jekla zaradi ustavitve 
peči. 

pa naj bo potrjevanje investicije, 
urejevanje financiranja, izbiranje 
naprav in dobavitelja, dolgotrajno 
urejevanje uvoznega dovoljenja, 
projektiranje, izdelava opreme in 
konstrukcij ter montaža filterske 
zgradbe s strojnico in trafo postajo, 
vse te faze so bile mnogo lažje, saj za 
njihovo izvedbo ni bil čas tako zelo 
pomemben, kot ravno pri rekon
strukciji strehe. In ker je bil čas tisti, 
ki je igral glavno vlogo, smo se na 
delo temeljito pripravili. • 

V letu 1980 so bili izdelani prvi 
podrobni terminski plani za dela ob 
rekonstrukciji strehe. P r i tem smo 
tesno sodelovali z glavnim nosilcem 
del Metalno iz Maribora. 

Že prvi plani so pokazali, da je rok 
25 dni, kot je bil z investicijskim pro
gramom predviden, prekratek. V ča
su izvedbenega projektiranja se je 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

meljni organizaciji skupaj z delavci 
Vatrostalne za to najdaljšo kampa
njo dobro pripravili in kakor vidimo 
so uspeli, čeprav, pravijo, jih je po-

(Naaaljevanje na 3. strani) 

POLLETNO IZVRŠEVANJE NALOŽB 
V SOZD SLOVENSKE ŽELEZARNE 

Kaj se dogaja na področju naložb v železarni Jesenice, ste sproti 
obveščeni. Preteklo je že polovico letošnjega leta in desetino srednje
ročnega razvojnega obdobja 1981 do 1985 in je prav, da vas obvestimo 
tudi o tem, kaj se dogaja z naložbami v drugih delovnih organizacijah 
SOZD Slovenske železarne. 

Srednjeročni plan razvoja smo 
sprejeli in letošnje leto bi morali 
izvršiti- že del načrtovane naložbe. 
Ob sprejemanju: plana za letošnje 
leto smo ugotavljali, da je veliko te
žav in omejitvenih dejavnikov, ki 
lahko vplivajo na izvrševanje na
ložb. Načrtovali smo s predpostavko 
normalnega poteka del pri naložbah 
v izvajanju in s pričetkom del 
naložb, za katere je že bila priprav

ljena dokumentacija in smo v SOZD 
Slovenske železarne spoznali, da so 
koristne in potrebne. Ob polletju 
ugotavljamo, da znašajo do konca 
junija izvršena plačila za naložbe 
komaj tretjino predvidene vrednosti 
za letošnje leto in da tudi izvršena 
dela veliko ne presegajo tega deleža. 

V železarni Ravne je osrednja 
naložba nedvomno modernizacija 

(Nadaljevanje na 7. strani) 

V TOZD VALJARNA ŽICE IN PROFILOV 
IZPOLNILI POLLETNI PLAN 

V družbenem planu TOZD Valjarna žice in profilov so v prvem 
polletju letos načrtovali 53.440 ton žice, z upoštevanim programira
nim letnim remontom, ki je bil izveden v mesecu aprilu in je trajal 12 
dni. Izvaljali so 53.424 ton žice ali 99,97 % planirane. Za prodajo izven 
Železarne so načrtovali 14.480 ton, od česar so realizirali le 70,85 %, 
ker so več žice morali i z valja ti za TOZD Žičarna, ki od zunanjih do
baviteljev ni dobila predvidene količine žice. Plan izvoza toplo 
valjane žice so v prvem polletju realizirali le 49,7 %, oziroma 497 ton. 

V svojem polletnem poslovnem 
poročilu navajajo, da so v mesecu 
maju zaradi pomanjkanja vložka, 
morali izvaljati vso zalogo kvadrat
nih gredic, ki je znašala 759,6 tone. 
Iz te količine so izvaljali 678,7 tone 
žice, kar pomeni, da je bil dosežen 
izplen 89,3%. Za izvaljanje te ko
ličine gredic so porabili 115,50 ur 
obratovalnega časa. Dosežena storil

nost na obratovalni čas je znašala 
5,9 tone, kar je, pravijo, kljub spe
cifičnim pogojem valjanja prenizko. 
Sicer so dosegli poprečni izplen v 
višini 89,8%, kar je 1,1 % nad pla
niranim. Na boljši izplen je vplivalo 
dobro delo posebno na žičnem delu 
proge, na profilnem delu proge pa se 
zaradi prevelikih zastojev, ki so 

(Nadaljevanje na 4. strani) 

B o r c i n a r o d n o o s v o b o d i l n e v o j s k e J u g o s l a v i j e n e o m e j u 
je jo s v o j e družbenoplitične v l o g e s a m o n a n e g o v a n j e r e v o l u -

• c i o n a r n i h t r a d i c i j , temveč s e p r a v t a k o bo ju je jo z a u v e l j a v i t e v 
n o v i h družbenoekonomskih o d n o s o v z a p o g l a b l j a n j e s o c i a l i 
stičnega s a m o u p r a v l j a n j a . Z a t o je n u j n o , d a s e n j i h o v v p l i v 
p o s e b e j i z raz i t u d i v d e l e g a t s k e m s i s t e m u i n socialistični 
z v e z i . V l o g o s v o j e o r g a n i z a c i j e b o r c i uresničujejo s s v o j o 
v z t r a j n o s t j o , požrtvovalnostjo i n r e v o l u c i o n a r n i m i izkušnjami 
k o t d o s l e d n i privrženci p o l i t i k e z v e z e k o m u n i s t o v . 

Tovariš T i t o n a X I . k o n g r e s u Z K J 

Borci so s prapori v koloni in s harmoniko prihajali na prireditveni prostor 

VEČ ANALITIČNO P O G L O B L J E N I H A N A L I Z 
P R I P O S L O V N I H O C E N A H 

Pregled in primerjava polletnih rezultatov dela in poslovanja 
temeljnih organizacij združenega dela naše železarne nam odpira 
vrsto nerazumnih in nelogičnih neskladij med gibanjem proizvod
nje, doseženim prihodkom in njegovo nadaljnjo delitvijo, gibanjem 
stroškov in drugimi kazalci. Očitno se vidi, da je pri razporejanju 
skupnega dohodka med temeljnimi organizacijami združenega 
dela, ki so ga ustvarile, še vedno prisotna administrativna delitev 
in da smo še zelo odmaknjeni od resničnih dohodkovnih odnosov 
med temeljnimi organizacijami, ki dohodek ustvarjajo in ostalimi 
temeljnimi organizacijami in delovnimi skupnostmi in znotraj 
njih. 

Finančni rezultati so bili v primerjavi s pomembnim zaostaja
njem za planirano proizvodnjo izredno ugodni. Del tega nedvomno 
odpade na nekatere kvalitetne premike v primerjavi z lanskim 
prvim polletjem. Več smo izdelali plemenitih jekel, kar se seveda 
pozna v finančni realizaciji. Pomemben del pa nedvomno odpade 
na višje cene naših izdelkov, kar je prav gotovo tudi posledica iz
jemnih ugodnosti na trgu. Zato se po zakonu o združenem delu tako 
ustvarjen dohodek posebej ugotavlja in po zakonu, oziroma samo
upravnem sporazumu.združuje v določen namen, seveda pa morajo 
biti v samoupravnem sporazumu opredeljene tudi osnove in merila 
za ugotavljanje tako ustvarjenega dohodka. 

Akcent tega določila je v tem, da delavci vedo, da je bil del do
hodka ustvarjen zaradi izjemnih ugodnosti na domačem trgu, 
zaradi pomanjkanja reprodukcijskega materiala in ne samo kot re
zultat njihovega dela. To pa je izredno pomembno pri razporejanju 
dohodka, oziroma čistega dohodka in sredstev za osebne dohodke, 
kar pa v praksi ne upoštevamo. To pomeni, da je del osebnega 
dohodka delavcev tudi sestavljen iz sredstev pridobljenih v izjem
nih tržnih pogojih, kar pa prav gotovo ne vpliva stimulativno na 
delo. Nasprotno, to pogojuje negativne tendence poviševanja cen, 
kar povzroča tudi manjša ponudba od povpraševanja, to pa je seve
da tudi vir inflacije. 

Drugo vprašanje oziroma problem, ki izstopa pri pregledova
nju in primerjanju polletnih rezultatov dela in poslovanja temelj
nih organizacij združenega dela, pa je delitev, oziroma razporejanje 
skupnega dohodka med temeljne organizacije združenega dela, ki 
so ga soustvarjale. Po zakonu o združenem delu se namreč »delež 
pri skupnem dohodku določa po tem, koliko so delavci v temeljnih 
organizacijah k njemu prispevali s svojim živim (delež živega dela) 
ter z upravljanjem in gospodarjenjem z združenimi sredstvi (delež 
minulega dela)«. »Delež pri skupnem dohodku iz živega in minule
ga dela,« opredeljuje zakon, »je odvisen od rezultatov, ki so bili do
seženi pri uresničevanju ciljev združevanja dela in sredstev.« 

Primerjava različnih kazalcev »uspešnosti dela in poslovanja« 
med temeljnimi organizacijami združenega dela v naši železarni, 
nam. tudi laikom, pokaže odstopanja od načel, ki jih opredeljuje 
zakon o združenem delu. Pri tem se v Železarni prav gotovo še 
posebno zavedamo povezanosti, vzajemne odvisnosti, odgovornosti 
ih solidarnosti delavcev naših temeljnih organizacij, vendar pa 
nekateri kazalci kažejo, da solidarnost med temeljnimi organiza
cijami ni vedno v razumnih okvirih, da včasih s solidarnostjo 
pokrivamo tudi nedelo ali slabo delo. Na to opozarjajo tudi vedno 
bolj pogostne pripombe temeljnih organizacij združenega dela. kar 
pa ni prav, da samo ugotovimo, pač pa bi morati tudi začeti teme
ljito spreminjati merila za razporejanje skupnega dohodka med 
temeljnimi organizacijami. 

Naslednja posebnost, ki se pokaže pri pregledovanju polletnih 
poslovnih rezultatov pa je odstopanje od planiranih stroškov. Po 
sedmih mesecih v vseh temeljnih organizacijah izkazujemo kar 661 
milijonov dinarjev znižanja stroškov proizvodnje. Strokovna 
služba sicer večkrat poudarja, da je tp bolj posledica nerealnega 
načrtovanja proizvodnih stroškov v letu 1981, kot pa posledica 
racionalnejšega in ekonomičnejšega poslovanja, čeprav je tudi 
nekaj tega elementa v znižanju. Vendar pa omembe na nerealno 
načrtovanje proizvodnih stroškov ne zasledimo v polletnih poslov
nih poročilih temeljnih organizacij, čeprav je to izredno 
pomembno za planiranje v prihodnjem letu. 

Prav gotovo bi vsa ta vprašanja, kakor tudi drugi kazalci 
uspešnosti poslovanja v temeljnih organizacijah morali biti deležni 
bolj analitičnih in poglobljenih analiz še posebno, ker je dohodek, 
ki ga delavci pridobivajo v temeljnih organizacijah, poleg drugega 
»osnova in vsebina družbenega planiranja v temeljnih organiza
cijah in v drugih organizacijah združenega dela, v drugih samo
upravnih organizacijah In skupnostih ter v družbenopolitičnih 
skupnostih, kot tudi osnova in vsebina uresničevanja skupnih 
interesov in razvoja samoupravnih družbehoekomskih odnosov v 
združenem delu«, kakor opredeljuje zakon o združenem delu. 



ELEKTROJEKLARNA JE PRIČELA OBRATOVATI TRI DNI 
PRED ROKOM 

Nadaljevanje s 1. strani 
pokazalo, da je potreben obseg re
konstrukcije mnogo večji, kot je bilo 
predvideno. z investicijskim pro
gramom in tudi v pogodbi z Metal
no. Za novo nastali obseg, in sicer 
600 ton konstrukcij, bi potrebovali 
tri mesece montaže po običajni teh
nologiji dela. To bi pomenilo tudi za 
toliko časa ustavitev elekt m jeklar-
ne. 

Vsem je bilo takoj razumljivo, da 
tak rok ni sprejemljiv za Železarno, 
to še posebno v času, ko smo vedno 
bolj vezani na izdelavo in predelavo 
lastnega jekla. 

Pričelo se je dolgotrajno in napor
no-iskanje drugačnih tehnoloških re
šitev montaže, drugačne organiza
cije dela, pristopa in podobno. K o t 
rezultat takega dela je bil končni 
terminski plan, ki je predvideval 
29-dnevno ustavitev peči. To je bilo 
možno doseči s tem, da bi se v čim, 
večji možni meri poskusno sestav
ljali sklopi konstrukcij, oziroma, da 
bi se sklopi tudi montirali. To je 
zahtevalo tudi uporabo 300-tonske-
ga dvigala, ki bi z veliko ročico in s 
potrebno nosilnostjo omogočilo tak 
način dela. Temu dvigalu bi poma
gala pri montaži še štiri avtodvigala 
od 40 do 60 ton, viličarji in druga 
drobnejša mehanizacija. Pomembna 
je bila tudi odločitev, da se glavna 
montažna dela izvajajo v dveh izme
nah od 5. do 21. ure vsak dan, brez 
prostih sobot in nedelj. Predvideno 
je bilo tudi potrebno število mon
terjev in ostalih delavcev. Še ena po
membna predpostavka je bila vgra
jena v terminski plan, in sicer, da ne 
sme biti večjih napak v konstrukci
jah, na 300-tonskem dvigalu in da bo 
vreme primerno za montažo. Skrat
ka, v terminskem planu ni bilo no
bene rezerve. 

Tako izdelan plan je zahteval do
bre predpriprave in tudi dobro vo
denje ter koordinacijo del ob sami 
rekonstrukciji. Glavno težo dela je 
nosila operativna grupa sektorja no
vogradenj v sestavi: Peter Klofutar, 
Peter Kikelj , V i l i Ferk, Franc Ber-
nik, Branko Jeršin. Darko Oblak, 
Alojz Babnik, Bojan Klinar, Edo 
Drobnak in občasno še drugi. Ker so 
bila ob rekonstrukciji hale planirana 
tudi druga dela v elektrojeklarni, 
kot so ureditev tirov za dovoz vlož
ka, remonti 50-tonskega žerjava in 
obeh elektro peči, je zaradi usklaje
vanja del, predvsem pa zaradi zago
tovitve potrebne varnosti pri delu, 
poslovodni odbor Železarne imeno
val koordinacijsko grupo za izvrše
vanje teh nalog. Grupa je bila se
stavljena iz naslednjih sodelavcev: 
Peter Klofutar, Peter Kikelj , Henrik 
Zupan, Franc Smolej, Janez Peter-
nel, Marjan Pintar, Franc Kalan, 
Viko Smolej, Berti Krapež, Franc 
Pintar in predstavnikov Metalne. 
Vsak je odgovarjal za svoje področje 
dela. 

Dela na rekonstrukciji hale so iz
vajale naslednje delovne organiza
cije: Metalna Maribor s TOZD To
varna konstrukcij Krmelj in TOZD 
Montaža investicijske opreme, Ce
vovod Maribor, Pleskar Ptuj, Kle-
povod Maribor, Gradbinec Kranj, 
TOZD ING, I M P Ljubljana, TOZD 
E M O N D . Elim Jesenice in ekipa 
300-tonskegadvigala INA-OKI . Tem 
delovnim organizacijam so bili v kri
tičnih trenutkih v zelo veliko in 
včasih odločilno pomoč delavci grad
benega oddelka TOZD Remontne 
delavnice, konstrukcijskega oddelka 
T O Z D Strojne delavnice, vzdrževal
ci jeklarne, K O P Kranj, in E M H i -
dromontaža. Vzdrževalci in Vatro-
stalna so skupaj z delavci elektro-
jeklame izvršili, predvsem v nočnem 
času, potrebne remonte in čiščenje 
jeklarne. Ves čas je bilo zelo uspešno 
sodelovanje z oddelkom železniškega 
transporta TOZD Transport, ki je 
skrbel za koordinacijo montažnih 
del in železniškega transporta in 
splošno varnostno službo, k i je 
skrbela za red okoli gradbišča. 

Sama dela od ustavitve električ
nih peči 3. avgusta do njihovega po
novnega zagona 28. avgusta so tekla 
različno uspešno glede na postavljen 
plan. Začetne težave, ki smo jih sicer 
pričakovali, so bile v prvih dneh veli
ke. Predvsem je bilo premalo delav
cev za odkrivanje strehe in za hitro 
demontažo, razrez in transport 
starih konstrukcij. Še hujši pa so bili 
pogoji dela. Ogromno prahu, delo na 
višini; velika nevarnost za nesrečo, 
delo od jutra do večera, so bili vzrok, 
da so nekateri delavci odklanjali 
delo. Tako je še večje breme padlo 
na tisto veliko večino dobrih delav
cev, ki so razumeli, da je treba delo v 
rokih izvršiti kljub nemogočim po
gojem dela. 

Po dveh tednih dela se je stanje 
gradnje normaliziralo. Izvajalci so 

ŽELEZAR 

dobili zadostno število delavcev, 
dela so se razvila na celotnem po
dročju in tako je uspelo začetno za
mudo nadoknaditi. Celo več, poka
zale so se realne možnosti, da bi ob 
še naprej dobrem in tekočem delu 
lahko celo skrajšali rok. 

V zadnjem tednu, ko je bilo oce
njeno s strani vodstva gradnje, da so 
dani pogoji za skrajšanje del in pred
časen zagon električnih peči, so po
novno nastopile težave. Tekla so za
ključna dela, ki zahtevajo svoj čas in 
jih ni možno uspešnoreševati z več
jim številom delavcev. Povečala se 
je nevarnost nesreč zaradi prisotno
sti delavcev vseh izvajalcev na istem 
področju. Pospešeno je bilo treba 
zaključiti tudi remonte in pripraviti 
stroje in delavce za ponovni pričetek 
obratovanja. Z velikim razumeva
njem izvajalcev del, kljub njihovi 
utrujenosti, je pospešeno delo uspelo 
v tolikšni meri, da ni bilo več ovire 
za normalni in varni zagon peči. S 
primemo zavzetostjo vodstva in de
lavcev elektrojeklarne ter vzdrževal
cev je zagon peči tudi zelo hitro brez 
večjih težav uspel. 

Po pričetku obratovanja elektro 
peči pa je nastala druga težava, ki 
smo jo sicer pričakovali, vendar ne v 
takšnem obsegu. Novo montirane 
nape nad električnimi pečmi, ki ima
jo še zaradi nedokončanega zbirnega 
cevovoda zaprte lopute, dima iz 
elektro peči še ne odvajajo. Zato se 
dim od nap odbija nazaj v halo in 
namesto, da bi ušel skozi puščane 

odprtine v strehi, se vali proti mar-
tinarni. To povzroča občasno nemo
goče in nevarne pogoje dela. Nastali 
problem bomo v najkrajšem času 
poskusili rešiti tako, da bomo odprli 
dimu prosto pot skozi streho. 

K o ocenjujemo uspešno izvršeno 
delo v preteklem mesecu, ko je bilo 
demon tiranih 160 ton konstrukcij, 
na novo montiranih 500 ton kon
strukcij, odkrito in ponovno prekrito 
250 kv. metrov streh, urejena raz
svetljava hal, montirani cevovodi, 
urejeni tiri in poleg tega še izvršeni 
remonti naprav, moramo ugotoviti, 
da smo v Železarni sposobni orga
nizirati in voditi taka dela. Seveda je 
pri tem potrebno sodelovanje dobrih 
izvajalcev del, takih, ki so se 
pripravljeni tudi sami tako organizi
rati, da lahko dela nemoteno tečejo. 
Taka ugotovitev p naših sposobno
stih nam daje tudi realno osnovo za 
trditev, da smo sposobni dobro in 
hitro zgraditi tudi objekte, kot je 
nova elektrojeklama. 

Ob koncu bi se radi javno zahvalili 
vsem imenovanim in neimenovanim 
sodelujočim pri rekonstrukciji stre
he jeklarne. S svojim dobrim delom 
so omogočili najmanjši možni izpad 
proizvodnje elektro jekla, istočasno 
pa so se s temi deli približali k za
ključku te naložbe, ki bo omogočila 
da bosta jeseniški železar in občan 
lahko že kmalu živela in delala v či
stejšem okolju. 

Sektor novogradenj 

Montaža odpraševalne naprave (Foto S. Kokalj) 

V MESECU SEPTEMBRU SKUPŠČINE SIS 
V mesecu septembru pričakujemo več sej skupščin samoupravnih 

interesnih skupnosti. Vse skupščine se bodo sestale predvsem zaradi 
obravnave predloga družbenega dogovora o načinu zagotavljanja in 
usmerjanja dela družbenih sredstev za pospeševanje izvoza. 

Do redakcije te številke Železarja — skupščina občinske zdravstve-
smo prejeli gradiva za: ne skupnosti v drugi polovici tega 

— 14. sejo skupščine skupno
sti socialnega skrbstva, ki bo v 
torek, 8. septembra ob 16. uri v 
sejni dvorani skupščine občine 
Jesenice — konferenca delegacij 
v Železarni bo v ponedeljek, 
7. septembra, ob 12.30 v salonu 
restavracije Železarne 

— 17. sejo skupščine občinske 
skupnosti za zaposlovanje Jese
nice, ki bo v petek, 11. septemb
ra, ob 12. uri v prostorih 
skupščine občine Jesenice — 
konferenca delegacij v Železarni 
bo v četrtek, 10. septembra 
ob 13. uri v salonu restavracije 
Železarne 

Na seji skupščine skupnosti so
cialnega skrbstva bodo obravnavali 
poleg že omenjene točke še pregled 
sklepov in potrditev zapisnika 13. 
seje skupščine, realizacijo finančne
ga načrta skupnosti za I. polletje, 
rebalans finančnega načrta skup
nosti za leto 1981. pravilnik o druž
benih materialnih pomočeh v skup
nosti socialnega skrbstva Jesenice in 
delegatska vprašanja. 

Delegati občinske skupnosti za 
zaposlovanje Jesenice pa bodo na 
seji prav tako obravnavali predlog 
družbenega dogovora o načinu zago
tavljanja in urejanja dela družbenih 
sredstev za pospeševanje izvoza, 
poleg tega pa še vloge za dodelitev 
Titovih štipendij mladim delavcem, 
analizo »kaj lahko pričakujemo z 
zaposlovanjem letošnje generacije 
srednješolcev na Gorenjskem?«, 
informacijo o gibanju zaposlenosti v 
razdobju januar — junij in brezpo
selnosti ob koncu julija tega leta 
ter delegatska vprašanja in od
govore. 

Za ostale skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti gradivo priča
kujemo, v nadaljevanju pa nava
jamo okvirne datume: 

— skupščina izobraževalne skup
nosti Jesenice predvidoma 15. sep
tembra, 

meseca. 1 

— skupščini kulturne skupnosti 
in skupnosti otroškega varstva v 
sredini tega meseca 

— skupščina telesno kulturne 
skupnosti predvidoma 14. septembra 
in 

— skupščini skupnosti pokojnin
skega in invalidskega, zavarovanja 
ter stanovanjske skupnosti v začet
ku oktobra. 

Konference delegacij v Železarni 
pa bodo seveda pred sejo skupščin! 

Vse delegacije v temeljnih or
ganizacijah in delovnih skup
nostih prosimo, da posredovano 
gradivo obravnavajo, oblikujejo 
pripombe in predloge ter- dolo
čijo delegata, ki se bo udeležil 
seje konference delegacij. 

Center za proučevanje 
samoupravljanja in informiranje 
Zdenka Vrtačnik 

PREDSTAVLJAMO PREDSEDNIKE 
SAMOUPRAVNIH ORGANOV 

V temeljni organizaciji združenega dela Hladna valjarna Bela je 
predsednik delavskega sveta že drugo mandatno dobo MIHA 8AJO-
VIC. Je prvi lužilec na liniji ŠCAP. Pravi, da je njegovo delo zanimivo 
in da ga opravlja z veseljem. Na to delovno mesto je prišel že septem
bra 1976. leta, ko so naprave se testirali. Sicer pa dela v Železarni že 
22 let. Ko je leta 1958 prišel v Železarno, je delal najprej na transportu, 
od tod je Sel v bivšo cevarno. Na žalost, kot sam pravi, so ta obrat 
ukinili. Ker je ravno takrat zidal hišo in je potreboval več denarja, se 
je odločil za delo v elektrojeklarni. Čez čas so na Javorniku odprli 
novo profilamo in ker je tam že delala večina njegovih bivših sode
lavcev iz cevarne, se jim je pridružil in ostal tam, dokler ni prišel na 
Belo. 

Petnajst let je že aktiven v sindi
kalni organizaciji. Sedaj je v komi
siji za oddihe in izlete pri izvršnem 
odboru sindikata Železarne. »V sin
dikalni organizaciji sem vedno rad 
delal, le s težavo pa sem sprejel 
funkcijo predsednika delavskega 
sveta. Moram priznati, da sem se 
tega nekoliko bal. Menim, da je dosti 
takih, ki bi to nalogo opravljali 
mnogo bolje kot jaz,« je skromno 
pripomnil, toda dejstvo, da je že 
drugo mandatno dobo predsednik 
delavskega sveta, priča drugače. V 
pobudo sta mu tudi dve pomembni 
priznanji, ki ju je prejel za svoje delo 
v samoupravnih organih: plaketa 
maršala Tita in srebrni znak sindi
katov Slovenije. .„ 

O delu delavskega sveta v svoji 
temeljni organizaciji pa je povedal: 
»Smo mlada in dokaj velika temelj
na organizacija, zaradi tega imamo 
tudi dosti problemov, ki pa jih 
delavski svet skuša reševati sproti. 
Naše delo je zastavljeno dokaj širo
ko, saj razpravljamo o vseh proble
mih, ki se tičejo temeljne organiza
cije in Železarne. Do sedaj smo imeli 
tri seje delavskega sveta. Na prvih 
dveh je bila udeležba zelo dobra, na 
tretji pa je bilo prisotnih komaj 
nekaj več kot polovica delegatov, 
najbrž zato, ker je bila sklicana v 
času letnih dopustov. Mislim, da 
delavski svet dela dobro. Moti nas 
le, da je toliko samoupravnih spora
zumov. Na vsaki seji obravnavamo 
kakšnega, včasih tudi po dva ali tri. 
Verjetno tako mora biti, toda včasih 
ti sporazumi povzročijo tudi veliko 
hude krvi, zlasti, če pride do kakšnih 
nejasnosti. Največkrat se zatakne 
pri zdravstvu, kjer je situacija že 
tako nejasna in zapletena. 

Veliko časa nam na vsaki seji vza
mejo pritožbe delavcev, ki so bili 
obravnavani na skupni disciplinski 
komisiji. Imeli smo primer, ko je bi! 
delavec s peto kategorijo kaznovan z 
25.000 din zaradi tega, ker je naredil 
neopravičen izostanek. Kazen je bila 
taka, kot da je povzročil zastoj na 
liniji, kljub temu, da ni bilo vložka. 
Delavski svet se s tako kaznijo ni 
mogel strinjati. Po drugi strani pa so 
nekateri delavci oproščeni kazni 
kljub očitni nedisciplini. Skupna di
sciplinska komisija tako večkrat 
dela v nasprotju s pričakovanji 
tukaj v obratu.« 

Miha tudi pravi, da ni zadovoljen 
z delom samoupravnih delovnih sku
pin. Meni, da bi te lahko delale 
veliko bolje. Imajo 19 samoupravnih 
delovnih skupin in povezava med 
njimi in delavskim svetom preko de-

Med montažo odpraševalne naprave v elektrojeklarni (Foto S. Kokalj) 

legatov dobro deluje, saj ti prenaša
jo pobude delavcev na delavski svet, 
kljub temu pa bodo morah na tem 
področju - še veliko storiti. Veliko 
slabše je po njegovem mnenju delo 
delegacij za SIS. »Tudi sam sem v 
delegaciji za SIS za telesno kulturo 
v naši temeljni organizaciji. Toda 
kako naj bomo mi aktivni, ko pa ima 
ta SIS težave tudi na občinski ravni, 
-saj se pri svojih sestankih bori s 
sklepčnostjo. Potem tudi v kakšni 
temeljni organizaciji delegacija za 
tak SIS ne more delovati, saj priča
kujejo pobudo od zgoraj, iz občinske 
delegacije.« 

Pogovarjala sva se tudi o proiz
vodnji in o težavah, ki jih pestijo. 
Problemi nastanejo predvsem pri 
nerjavnih jeklih zaradi pomanjka
nja vložka, pa tudi kvaliteta vložka 
pri teh jeklih ni vedno dobra. »Do
bili smo sicer iz valjarne bluming-
stekel že izredno dober vložek, zato 
smo prepričani, da naši jeklarji in 
valjavci na blumingu znajo narediti 
dobro nerjavno pločevino, toda veli
kokrat je vložek slab in takrat tudi 
mi ne moremo dobro delati. Pri osta
lih jeklih, dinamo pločevini in nizko-
oglpčnem jeklu pa je takih težav 
bistveno manj.« 

Povedal je tudi, da so se v teh 
nekaj letih, odkar TOZD Hladna 
valjama Bela obratuje, izkopali iz 
tistih začetniških težav. »Takrat v 
začetku proizvodnja še ni bila 
vpeljana,« je povedal. »Tudi samo
upravljanje ni takoj zaživelo. Delav
ski svet je bil velikokrat nesklepčen. 
Dogajale so se razne sabotaže 
Kader je bil zelo mlad in zaradi od
hoda delavcev k vojakom je priha
jalo do še večje fluktuacije, kot bi 
sicer. Primanjkovalo nam je vložka 
Ljudje so tudi pozabljali, da so pla
čani za osem ur. Mnogo je bilo takih, 
ki niso bili sposobni za delo, ki so ga 
opravljali in zaradi tega so bile po
trebne velike kadrovske spremembe. 
Premalo smo se tudi poznali med se
boj. Ce me je takrat kdo vprašal, kje 
delam, mi je bilo kar malo nerodno 
povedati, da v novi hladni valjam i 
na Beli, 

Danes je tu precej drugače. Pro
izvodnja je vpeljana. Kader je sedai 
v redu in na ključnih delovnih me
stih imamo zanesljive delavce. Tudi 
samoupravni odnosi so dobri, saj 
morata proizvodnja in samouprav
ljanje biti tesno povezana, kajti eno 
brez drugega ne gre. 

Kljub temu pa imamo še vedno 
veliko fluktuacijo na tistih delovnih 
mestih z nižjo kategorijo. T u smo še 
vedno med prvimi v Železarni. Naj
večja fluktuacija je v adjustaži. 
Zlasti kritično je bilo julija in avgu
sta v času letnih dopustov. Takrat 
so nam zelo pomagali študentje, ki 
so bili tukaj na počitniški praksi 
Vzrok za tako velik odhod delavcev 
iz naše .temeljne organizacije je 
najbrž v nizkih osebnih dohodkih 
saj so delovni pogoji dokaj dobri, 
zlasti če jih primerjamo z nekateri
mi težkimi obrati. Razlika v oseb
nem dohodku za peto kategorijo v 
TOZD Jeklarna in pri nas je kav 
okoli 2.500 dinarjev.« 

Tudi število vzdrževalnih zastojev 
je pri njih naraslo v zadnjem času 
pa ne zaradi iztrošenosti naprav, 
ampak zaradi nezainteresiranosti 
vzdrževalcev. Zgodilo se je, da so po
trebovali pomoč vzdrževalca ravno 
na nočni izmeni, ko je ta počival. Ko 
so ga prišli klicat, je rekel: »Kaj pa 
me briga, če linija stoji, jaz zaradi 
tega nimam nič več in nič manj« 
Šele potem, ko mu je delovodja za
grozil, da bo poklical dežurnega Že
lezarne, je prišel. Še vedno sem mne
nja, da morajo vzdrževalci spadati k 
temeljni organizaciji, kjer vzdržuje
jo naprave, saj so le tako dohodkov
no povezani z delavci, ki na teh na
pravah delajo in le tako so lahko res 
plačani od svojega dela.« 

Pravi tudi, da so njihovi medse
bojni odnosi dobri. »Smo Jugoslavija 
v malem,« je še povedal. »Zato mo
ramo tudi krepiti bratstvo in zaupa
nje med nami. Še posebej, ker smo 
najmlajša temeljna organizacija v 
Železarni. Med naipi pride tudi do 
sporov, toda skušamo jih rešiti sami 
in v veliki meri nam to tudi uspe* 

Miha je doma iz Mojstrane. Ima 
štiričlansko družino. »V prostem 
času najraje igram nogomet,« je po
vedal Miha o svojem konjičku. »V 
Mojstrani imamo dobro organizira
no rekreativno dejavnost. Imamo 
tudi dobro urejeno nogometno igri
šče, sestajamo pa se redno trikrat te
densko in igramo. Sodelujem tudi na 
tovarniških tekmovanjih v nogome
tu, seveda če mi to čas dopušča.« 2 



UKREPI ZA ZMANJŠANJE STOJNIN 
O B V E S T I L A K O L E K T I V U - O B V E S T I L A K O L E K 

Da bi zmanjkali stojnine in dosledno uresničevali odlok zveznega 
izvršnega sveta, ki zaostruje pogoje in roke za razkladanje železniških 
vagonov so predstavniki sektorja nabave, sektorja za ekonomiko in 
organizacijo in TOZD Transport, 19. avgusta pripravili predlog ukre
pov za zmanjšanje stojnin v Železarni. Ta je bil dan v razpravo in do
polnitev vsem TOZD. Le te so pisno ali ustno sporočile pripombe in 
navedle odgovorne za vodenje in kontrolo nad celotnim delom pri raz
kladanju, oziroma nakladanju železniških vagonov. Ti ukrepi so na
slednji: 

r i i l . Vsi vodje TOZD, vodje sektor
jev nabave, prodaje in. kadrovskega 
sektorja morajo z odgovornimi za 
razkladanje in nakladanje vagonov 
in za ukrepe in delo, ki je povezano s 
tem, obravnavati navodilo »nastaja
nje stojnin in ukrepi za zmanjšanje« 
z dne 16. julija 1981, ki je bilo posla
no vsem prizadetim pod številko 
520/245. 

2. Sektor nabave mora v skladu s 
še veljavnim navodilom OR-99-10-05 
z dne 25. decembra 1973, skrbeti za 
čimbolj enakomeren dovoz surovin 
in polizdelkov v Železarno. 

3. Sektor nabave naj se z Železni
škim gospodarstvom Ljubljana do
govori, da bodo delavci železnice 
obveščali (predavizirali) delavce Že
lezarne o prihodu uvoženih trakov v 
Kotoribo in času odvoza slabov iz 
Smedereva in predvidenem prihodu 
na Jesenice, oziroma Javornik. Že
leznico je treba zaprositi, da te vago
ne ne zadržuje in zbira, pač pa sproti 
pošilja, da se v končni postaji ne bi 
zbralo preveč tega tovora hkrati. 

4. Zaradi čimbolj enakomernega 
in zanesljivega prihajanja rude in 
koksa, naj se sektor nabave dogovori 
z železniškim gospodarstvom o 

TOZD Transport in drugimi temelj
nimi organizacijami. 

12.- Da se bo lahko ugotovilo 
vzroke in odgovorne za nepravočas
no dostavljene ali razložene vagone, 
se čas, ki nam ga nalaga sedaj ve
ljavna pogodba z železnico razdeli 
takole: 

Čas (ure) 
za dostavo 

in odvoz 

Cas (ure) za 
razkladanje 
nakladanje 

skupaj po 
pogodbi 

Rudni dvor 2 4 6 
Fužine 6 6 
Bela trakove 10 7 17 
Bela ostalo 12 5 
Javornik 3 4 7 
Dobrava -- 6 6 

uvedbi maršrutnih vlakov za dovoz 
teh dveh surovin. Zaradi pravočasne 
zagotovitve vagonov in čimbolj ena
komernejšega dovoza surovin, bo 
sektor nabave obveščal ŽG o predvi
denih dovozih uvozne rude, slabov, 
gredic, starega železa in drugega 
(ladje). 

5. Sektor nabave bo ob predvide
nih večjih dovozih surovin — rpda, 
koks, staro železo, tračno železo, sla
bi (ladje) obveščal TOZD Transport 
in odgovorne za razkladanje in sicer 
o predvidenem dqvozu le-teh na Je
senice. 

6. Dostava vagonov v Železarni 
mora biti sprotna. Da bo to možno 
je treba poskrbeti za polne posade 
premikačev, da se izmene pri loko
motivah ne bodo ukinjale, pač pa se 
bo v najtežjih situacijah vsaj v do-
poldanskemn času dodala še ena 
lokomotiva za delo v Fužinah in na 
rudnem dvoru. 

7. Železniško postajo Jesenice se 
zaprosi, da ob navalih tovora v okvi
ru možnosti sama dostavlja vagone 
rude in koksa na rudni dvor in jih od 
tod tudi sama odvaža (dogovor na
bava in TOZD Transport). 

8. Sektor nabave se bo z Železni
škim gospodarstvom Ljubljana do
govoril, oziroma zaprosil, da bodo v 
Zalogu ustrezneje sestavljali vlake 
za Jesenice, ki vozijo tovor za Žele
zarno. Namreč, da pri ranžiranju in 
sestavi teh vlakov ne bi ločevali 
vagonov z istim blagom za Železarno 
in da bi po možnosti ločevali vagone, 
ki gredo na rudni dvor (ruda, koks. 
tolčenec) in druge, ki so namenjeni v 
Fužine. To bo koristno za hitrejšo 
izpraznitev vedno prepolne postaje 
Jesenice in tudi za hitrejšo dostavo 
vagonov v Železarno. 

9. Ob povečanem dovozu rude in 
koksa (v jeseni) je treba na rudnem 
dvoru po potrebi vpeljati razkladanje 
tudi ponoči (dopolniti sedanji nor
mativ).^ 

10.. Da se bo lahko ugotavljala od
govornost za spoštovanje rokov za 
dostavo, razkladanje oziroma nakla
danje vagonov, je treba vpeljati do
datno evidenco o tem delu. V prazne 
rubrike knjige KOL-4 naj bi se v pri
hodnje vpisovalo še: kdaj so bili va
goni dostavljeni za razkladanje ozi
roma nakladanje; kdaj je bilo javlje-
no, da so vagoni prazni ali razloženi; 
kdaj je železniški promet Železarne 
odpeljal te vagone.." 

Ta dodatni pregled nad tem delom 
naj bi opravljali transportni opera
tivci, podatke pa naj bi s pomočjo 
brezžičnih zvez javljali prometniki 
(Fužine), oziroma področni nadpre-
mikači (pospešiti je treba uvedbo 
brezžičnih zvez). 

Delovodje skupinovodje na raz-
kladalnih in nakladalnih mestih bi 
morah zato čase o razložitvi, oziro
ma naložitvi vagonov javljati tudi 
transportnim operativcem na tirnih 
tehtnicah v Železarni. 

Povečano delo v zvezi s tem bo 
treba ovrednotiti in ustrezno stimu
lirati. 

11. V TOZD bodo na razkladalnih 
in nakladalnih mestih (delovodje, 
skupinovodje) vodili lastno evidenco 
o času dostave in o času kdaj so 
železniškemu prometu (transportne
mu operativcu) javili potrebo za od
voz praznih ali naloženih vagonov. 
Ta evidenca je obvezna zaradi kon-' 
trole obračuna stojnine in za reševa
nje stalnih sporov o izvrševanju ro
kov dostave in razkladanja med 

13. V zvezi z odlokom zveznega 
izvršnega sveta o spoštovanju raz
kladalnih in nakladalnih rokov, so 
kazensko odgovorni vodje TOZD in 
vodja sektorja nabave. Odgovorni za 
delo, ki se ga opravlja v zvezi z raz
kladanjem, ^oziroma nakladanjem 
železniških vagonov v TOZD so: 
vodje priprave vložka, vodje proiz
vodnje, asistenti, delovodje in vodje 
odpreme, odpremniki, vodje skladišč, 
delovodje in vodje materialne služ
be, v TOZD Energetika pa vodje 
obratov. Pregled odgovornih za 
koordinacijo tega dela po TOZD bo 
objavljen v posebni prilogi ukrepov 
za zmanjšanje stojnin. 

13. Za odpravo problema pri roč
nem razkladanju sintermagnezita in 
glin bo oddelek za zaščito industrij
ske lastnine SEO razpisal inovacij
ske predloge. 

15. TOZD Transport ne sme za 
notranje prevoze, uporabljati vago
nov JZ ali celo tuje vagone, pač pa 
naj poskrbi za lastne vagone, če jih 
rabi (dnevno se sedaj to dela za 
prevoz rude z rudnega dvora v ru-
darno). ' . 

16. TOZD Transport mora zadol
žiti vlakovodje, da v okvir njihovih 
del in nalog ob prevzemu vlakov 
vestno in natančno pregledujejo va
gone, ki so namenjeni ,za nakladanje 
v Železarni in da pokvarjenih ne 
prevzamejo. 

17. Predlaga se, da se v času pove
čanih dovozov ponovno uvede na
grajevanje, oziroma penaliziranje 
stojnine in sicer za TOZD Plavž, Je-
klarna, Valjarna bluming stekel. 
Hladno valjamo Bela in Jesenice, 
Valjamo žice in profilov, Valjamo 
debele pločevine, Transport in sek
tor nabave. 

Pri tem naj bi bili udeleženi odgo
vorni za organizacijo -teh del (vodja 
TOZD in našteti pod (13. točko) in 
tisti, ki dostavljajo in razkladajo 
oziroma nakladajo vagone. 

Ustrezen predlog naj bi v sodelo
vanju z v prvem odstavku navede
nimi, pripravil oddelek za nagrajeva
nje. 

17. Sektor nabave naj se z Želez
niškim gospodarstvom Ljubljana 
dogovori, da se v pogodbi z Železar
no za rudni tovor upoštevajo obsto
ječe razkladalne zmogljivosti (250 
ton rude ali 150 ton koksa na uro, ali 
35 štiriosnih vagonov rude ali 30 šti-
riosnih vagonov koksa na izmeno). 

O teh ukrepih so obveščeni vse 
TOZD in sektorji. Prepričani smo. 
da bo vestno in dosledno uresničeva
nje navedenega pripomoglo in pri
spevalo k zmanjšanju stroškov za 
stojnine in uresničevanju nalog 
opredeljenih v odloku zveznega iz
vršnega sveta. 

B. B. 

REKORDNA MESEČNA PROIZVODNJA 
NA STEKLU 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
tihem skrbelo, če bo peč vzdržala. 

Prek potisne peči so ogreli 18.600 
ton slabov, od tega 12.100 ton slabov 
iz ČSSR, ostalo pa od drugih "kup
cev. To je doslej tudi največja iz-
valjana količina slabov v enem 
mesecu prek potisne peči. 

Vse to je pogojevalo, da so na 
valjarni stekel dosegli rekordno ko
ličino toplo valjanih trakov, in sicer 
23.440 ton, kar je 3.000 ton več, kot 
je znašal lanski decembrski rekord. 

Tudi skupna proizvodnja doseže
na v adjustaži stekla je bila z 18.139 
tonami največja doslej, saj so lan
skoletno decembrsko presegli za 139 
ton. 

Gotova proizvodnja valjame ste
kel ni bila enaka planirani, je pa tudi 
največja doslej in znaša v obeh od
delkih, na Beli in Javorniku, 6.798 
ton. Lahko bi dosegli tudi planirano 
količino, pa so imeli zastoje na liniji 
rezanja. 

, V TOZD Valjarna bluming-šteke! 
so taktC spodbudne rezultate dosegli 
kljub izredno veliki odsotnosti 
delavcev z dela, ki je posamezne 
dneve znašala tudi 30%. To vseka

kor potrjuje, da so prisotni delavci 
na delu naredili vse, da bi izpolnili 
svojo mesečno plansko obvezo. De
lali so nadure, ob prostih dnevih, 
skratka dokazali so, da zmorejo tudi 
najtežje napore, kadar so ostali po
goji dela zagotovljeni. 

V tem času so tudi očistili in po
pravili drugo in tretjo globinsko peč, 
ker je bilo manj surovega jekla iz 
TOZD Jeklarne, zaradi že omenje
nega mirovanja zaradi montaže od-
praševalnih naprav in remonta elek
tričnih peči. 

S tem so delavci v TOZD Valjarna 
bluming stekel kljub na pogled 
kritičnemu mesecu zagotovili vložek 
za normalno obratovanje ostalih 
predelovalnih temeljnih organizacij, 
ki so z njo povezani v tehnološki 
verigi. Tako so, na primer, TOZD 
Hladna valjarna Bela dali 1.150 ton 
več vložka, kot je bilo planirano. 

Taki spodbudni rezultati nas 
lahko samo navdušujejo, hkrati pa 
dokazujejo, da železarji zmoremo 
marsikaj, le da so zagotovljeni pogo
j i dela, oziroma zadostna količina 
vložka in ustrezno, vzdrževane na
prave. 

P O P R A V E K 
IN OPRAVIČILO 

Pri povzetkih polletnih poslovnih poročil naših temeljnih 
organizacij^ združenega dela, ki smo jih naredili na 
uredništvu, je prišlo do neljubih zamenjav zelo pomembnih 
podatkov. Tako smo pri TOZD Hladna valjarna Jesenice 
(štev. Železa rja 30 XXX). TOZD Valjarna debele pločevine 
(štev. 32/XXX) in TOZD Plavž (33/XXX) namesto podatkov 
TOZD, ki se nanašajo na celotni prihodek, eksterno realiza
cijo oziroma prodajo, poprečno prodajno ceno, materialne 
stroške, dohodek in obveznosti, ki izhajajo iz dohodka in čisti 
dohodek, navedli podatke, ki se nanašajo na celotno delovno 
organizacijo. Do te neljube napake je prišlo zaradi tega, ker 
polletna poslovna poročila TOZD prikazujejo tudi poslovne 
rezultate za vso Železarno v istem gradivu s premajhnim 
poudarkom, da se le-ti nanašajo na železarno kot celoto. V 
naslovu je namreč napisano Poslovni rezultati prvega 
polletja 1981, pri čemer zaradi jasnosti manjka »Železarne«. 
Tudi razpored prikazovanja podatkov in rezultatov je v poro
čilih zelo različen, kar pa seveda ne opravičuje storjene 
napake. 

Zal je pri interpretaciji množice številk in primerjav do 
zamenjave prišlo, za kar se opravičujemo prizadetim te
meljnim organizacijam in posameznikom, ki so bili na naš 
račun deležni kritike. 

R A Z P O R E D DEŽURNIH ŽELEZARNE 
O D 7. D O 1 3 . S E P T E M B R A 

7. septembra, J A N E Z TUŠAR, vodja kadrovskega sektorja. Blejska Do
brava št. 16 B, tel. 83-082. 

8. septembra, JOŽE KOŠIR, vodja TOZD Transport, Mojstrana, Tr i 
glavska 17, št. tel. 89-022. 

9. septembra, T O N E V A R L , član PO, Jesenice, Titova 82, št. tel. 82-576. 
10. septembra, J E R N E J HOČEVAR, vodja prodajnega sektorja, Jese

nice, Kejžarjeva 38, št. tel. 82-118. 
11. septembra, F R A N C VIČAR, vodja invest. razvoja, Žirovnica, Rod

ne 51. 
12. septembra, V L A D I M I R O B L A K , vodja TOZD Stroj, delavnice, Je

senice, Titova 1A, št. tel. 81-727. 
13. septembra, F R A N C GASSAR, vodja TOZD Profilarna, Žirovnica, 

Moste 22b. 
V času dežurstva je dežurni v sobi vodje splošnega sektorja št. 19, št. te

lefona 2435. / 
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. 
V prostih sobotah, nedeljah, praznikih je od 7. do 19. ure dosegljiv doma 

in od 19. do 7. ure zjutraj v Železarni. 

DEŽURNI Z A VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 

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 - 8. 9. 
S R E D A - 9.9. 
ČETRTEK - 10. 9 
P E T E K - 11.9. 
SOBOTA - 12. 9. 
N E D E L J A - 13. 9. 

7. 9. F R A N C N O V A K 
BOŽIDAR ČERNE 
JOŽE P E Z D I R N I K 
F R A N C B E R N I K 
M I T J A BENEDIČIČ 
I V A N KAVČIČ 
ALOJZ V A R L 

M I R K O Z U P A N 
ALOJZ S L I V N I K 
F R A N C I N O V A K 
I V A N S L A M N I K 
J A N E Z A R H 
A N T O N SITAR 
DUŠAN ŠMID 

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

N a redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

N a proste sobote, nedelje in praznike dela: 
dnevni dežurni 
nočni pa 
Predaja poslov se izvede v sobi tajništva vzdrževanja št. 5 v upravni 

stavbi TOZD Vzdrževanje. 

3549 
2317 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

od 6.00do 18.00 ure 
od 18.00do 6.00 ure 

SLUŽBA O B R A T N E A M B U L A N T E 
- V dneh od 7. do 12. septembra bodo delale naslednje obratne ambulante: 

Dopoldne: I. obratna ambulanta dr. Janez Zaletel in IV. obratna 
ambulanta dr. Marija Kovačič Može 

Popoldne: II. obratna ambulanta dr. Nada Jensterle in IV. obratna 
ambulanta dr. Zelimir Cesarec. 

Dispanzer za borce: 
Dopoldne: IV. obratna ambulanta dr. Kovačič Može Marija 
Sobota: 12. septembra samo dopoldne: II. obratna ambulanta dr. Nada 

Jensterle 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 borce: četrtek, 10. septembra od 13. do 19. ure 
Popoldne: I. zobna ambulanta: v. dent. Viktor Stražišar 
Za železarno: torek, 8. septembra od 7. do 13. ure in četrtek, 10. septem

bra od 7. do 13. ure 
Sobota; 12. septembra samo dopoldne: I. zobna ambulanta: v. dent. Vik

tor Stražišar. 

ŽERJAVOVODSKI TEČAJ 
Na osnovi potreb TOZD in delovnih skupnosti objavljamo interni 

RAZPIS 
,za žerjavovodski tečaj 

Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: 
— najmanj eno leto zaposlitve v železarni Jesenice. 
— najmanj šest razredov osnovne šole, 
— odslužen vojaški rok, 
— ustrezne psihofizične rezultate. 
Kandidati dobijo obrazce za vpis (prijavo) pri personalnih delavkah, 

katerim pravilno in čitljivo izpolnjene vrnejo najkasneje do 10. septembra. 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati iz TOZD, v katerih se žerjavi 

uporabljajo. 

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

Železarna Jesenice, TOZD Jeklarna potrebuje za opravljanje zidarskih 
del v oddelku ponvičnega gospodarstva večje število kvalificiranih zidarjev 
oziroma delavcev, ki že imajo zadovoljive delovne izkušnje pri zidarskih delih. 

Kandidati naj svojo pripravljenost za razporeditev na navedene delovne 
naloge sporočijo kadroviku svoje TOZD ali pisno na kadrovski sektor Žele
zarne. 

IZLET D R M I T V S K O P J E 
DRMITorganizi ra skupno z Zvezo inženirjev in tehnikov Jesenice izlet 

v Skopje z ogledom železarne in mesta in z izletom do Dojranskega jezera 
(možna je tudi druga smer) 18., 19. in 20. septembra ali 19., 20. in 21. sep
tembra. 

Odhod bo v petek, 18. septembra, zjutraj z brniškega letališča. Povratek 
v nedeljo, 20. septembra, zvečer na Brnik. 

Cena 5.100 din. Prispevek ŽIT 1.500 din. 
Pravico do prijave imajo vsi člani ZIT. Število je omejeno na 50 oseb. 

Nečlani plačajo polno ceno. 
Prijave sprejema Iztok P O L A K , telefon 2630, do 14. septembra. 

Odbor D R M I T 

Po sklepu odbora za delovna razmerja TOZD Remontne delavnice z dne 
21. 7. 1981 dajemo -

OBJAVO 
za proste delovne naloge: 

8644 delovodja montažnega oddelka D-5 14. ktg. 
Pogoji za opravljanje delovnih nalog: 

— delovodska šola strojne smeri in deset let delovnih izkušenj 
— tehnična šola strojne smeri in pet let delovnih izkušenj 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 

dneh po objavi na kadrovski sektor železarne Jesenice — z oznako, »za TOZD 
Remontne delavnice«. 

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



V TOZD VALJARNA ŽICE IN PROFILOV IZPOLNILI 
POLLETNI PLAN 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
presegali normalne pri mehansko-
elektro zastojih, izplen ni izboljšal. 

Skupaj so na tretji žili izvaljali 
8.178,3 tone profilov in šestoglatih 
profilov, od tega okroglih profilov 
7.114,8 tone in 1063,4 tone šest-
oglatega profila, za' kar so porabili 
566 iir^ obratovalnega časa. Storil
nost na tej žili je znašala 14,4 tone 
na obratovalni čas, kar je manj, kot 
so dosegli v preteklem letu. 

Na tej progi, poudarjajo v 
polletnem poslovnem poročilu, mo
rajo posebno skrb posvetiti zmanj
šanju elektro-mehariskih zastojev, 
ki so se v prvem polletju letos močno 
povečali. 

Izvaljali so 22.362,6 tone gredic 
vlitih na kontilivu in pri skupni pro
izvodnji s kvadratnimi gredicami 
dosegli 20.127,5 tone izdelkov, kar 
predstavlja 90 % izplen. 

V prvem polletju so imeli težave 
pri sestavljanju in kompletiranju 
operativnih programov valjanja za 
posamezna dimenzijska področja. 
Zaradi nepravočasne dobave vložka 
so morali nekatere programe valjati 
tudi po trikrat, kar povzroča pogoste 
menjave valjev, povečuje zastoje in 
vpliva na večjo porabo valjev. 

Skupni zastoji so v prvem polletju 
v TOZD Valjama žice in profilov 
znašali 41,14% razpoložljivega obra
tovalnega časa. Od tega je okvara v 
ogrevni peči Custodis trajala 92,50 
ur ali 2,33 %, večje okvare na 
Jumping valjavskem ogrodju in 
dvižnem mehanizmu so trajale 
117,45 ur ali 2,96%. Skupni elektro-
mehanski zastoji pa so znašali 578,05 
ur ali 14,54%. 

V TOZD Valjama žice in profilov 
so v prvem polletju letos imeli 
poprečno v delovnem razmerju 176 
delavcev ali poprečno pet manj kot v 
istem obdobju lani, 30. junija pa sov 
staležu imeli 176 delavcev in jim do 
plana manjka devet delavcev. Pred
vsem jim je manjkalo delavcev v 
drugem tromesečju. Posebej poudar
jajo, da imajo precej starejših de
lavcev in da bo v letošnjem letu 
odšlo v pokoj štirinajst delavcev. 
Zato bo kadrovska služba morala 
poskrbeti za pravočasen sprejem 
novih delavcev, da jih bodo lahko 
priučili na delovne naloge. 

Ob vsem tem jim velike težave 
povzroča velika odsotnost, še pred
vsem bolezenska. V prvem polletju 
je znašala skupna odsotnost 21,69 % 
ali približno toliko kot v istem času 
lansko leto, vendar pa 4,64 % več, 
kot je bila poprečna odsotnost, v 
prvem polletju v Železarni. Bole
zenska odsotnost je v skupni od
sotnosti zajemala 11,53% ali 1,03% 
več kot v istem času lani in 2,60 % 
več, kot je bila poprečna bolezenska 
odsotnost v prvem polletju v 
Železarni. Pri tem naj omenimo, da 
je skupna odsotnost za 2,49 % višja 
kot v TOZD Jeklarna v prvem pol
letju, bolezenska pa za 1,12 %. 

V TOZD Valjama žice in profilov 
so kljub vrsti problemov v prvem 
polletju dosegli za čez 47 milij. di
narjev nižje stroške. Znižanje so 
dosegli predvsem z boljšim izplenom, 
zmanjšanjem nekurantne proizvod
nje, zaradi nižjih cen vlitih gredic, 
boljšega asortimenta, manjše porabe 
energije in vseh vrst materiala, 
vključno rezervnih delov. 

Celotnega prihodka so v prvem 
polletju ustvarili 185.262.000 din ali 
3,8 % več, kot so planirali in 37,5 % 
več kot v enakem obdobju lani. 
Dohodek je znašal 57.274.000 din, 
oziroma 29,93 več, kot so predvideli 
z gospodarskim planom in 43,9% 
več, kot so ga ustvarili v šestih me
secih lani. Po pokritju obveznosti iz 
dohodka jim je ostalo 35.833.000 din 
čistega dohodka ali 58,5 % več, kot so 
predvideli s planom in 55,1 % več kot 
v obravnavanem obdobju lani. 

Tako je dohodek na delavca v 
letošnjem prvem polletju znašal 
318.190 din ali 48,7% več kot lani. 
Dohodek v primerjavi s poprečno 
porabljenimi poslovnimi. sredstvi je 
predstavljal 9,9 % ali 19,3 % več kot v 
šestih mesecih lani. Čistega dohodka 
so na delavca razporedih 199.073 din, 
oziroma 60,3 % več kot lani. Akumu
lacija v primerjavi z dohodkom je 
znašala 16,9 % ali 4 % manj kot lani, 
v primerjavi s čistim razporejenim 
dohodkom pa 27% ali 11,5% manj 
kot v prvem polletju lani, v primer
javi s poprečno porabljenimi po

novnimi sredstvi pa 1,7%, kar je 
13,3 % več kot leto poprej. 

Sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo so v prvem polletju 
poprečno na delavca razporedili 
145.325 din ali 68,3% več kot v ob
ravnavanem obdobju lani, čisti oseb
nih dohodek pa je na delavca znašal 

11.443 din, oziroma 35,1% več kot 
lani v enakem obdobju. Za zadovo
ljevanje splošnih in skupnih družbe
nih potreb so mesečno iz osebnega 
dohodka poprečno na delavca izpla
čali 3.710 din ali 7,3 % več kot lani, v 
iste namene in za pogodbene obvez
nosti pa so na delavca iz dohodka 
temeljne organizacije v prvem pol
letju izplačali 60.710 din, kar je 
33,3% več kot v enakem obdobju 
lani. 

Akumulacija z amortizacijo je v 
primerjavi s poprečno porabljenimi 
sredstvi na delavca znašala 6,2 % ali 
10,7% več kot lani- Na delavca so 
poprečno uporabili 3.201.942 din za 
poslovna sredstva, poprečno uporab
ljena osnovna sredstva pa so na 
delavca znašala 1.775.042 din, kar v 
prvem primeru pomeni 24,9%, v 

drugem pa 21,6 % več kot leto 
poprej. Celotni prihodek v primer
javi s porabljenimi sredstvi je znašal 
58%, v primerjavi s poprečno upo
rabljenimi obratnimi sredstvi pa 
72,1 % ali v prvem primeru 16,9, v 
drugem pa 9,9 % več kot lansko leto 
v obravnavanem obdobju. 

V sklepnem delu poročila v TOZD 
Valjama žice in profilov poudarjajo, 

da morajo tudi v drugi polovici leta 
vse sile usmeriti v izboljšanje kva
litetnega asortimenta, izplena in v 
znižanje nekurantne proizvodnje v 
nekaterih primerih. Z doseganjem 
družbenega plana po količini in 
kvaliteti, zaključujejo v poročilu, s 
štednjo energetskih medijev in vseh 
vrst stroškov, lahko pričakujejo tudi 
v drugi polovici leta zadovoljive 
rezultate. . -

SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 

TOZD Vratni podboji 

V T O Z D Vratni podboji je bila 20. avgusta prva seja odbora za go
spodarstvo, vabljena sta bila tudi asistent tov. Hudrič in S E O , za kate
rega se je seje udeležil Pavle Dimitrov. Najprej so pregledali sklepe od 
prve do pete seje odbora za gospodarstvo pri delavskem svetu Železar
ne, na katere niso imeli pripomb. 

V nadaljevanju so obravnavali 
tehnične izboljšave štev. 2521, 2528 
in 2529 in potrdili enkratno posebno 
nadomestilo za izboljšavo 2521, izra
čun prve rente za izboljšavo 2528, za 
izboljšavo 2529 pa so člani odbora 
potrdili enkratno nagrado v znesku 
15.000,00 din. 

Člani odbora so pregledali doseže
no proizvodnjo in odpremo za mesec 
julij in plan za september. V mesecu 
avgustu so ocenili, da bodo proiz
vodni rezultati slabši zaradi raz
drobljenosti naročil in zastojev na 
strojih. Plan za september je bil zni
žan z 200 na 170 ton zaradi neza
dostnih naročil. 

Glavni vzroki za povečanje rekla
macij, so ugotovili, so v slabši kvali

teti profila, polizdelkov in v okvarah 
na strojih, zato mora vodstvo TOZD 
zagotoviti boljšo kvaliteto, glede 
strojev pa se enkrat mesečno uvede 
remont in to na prosto soboto. Zago
toviti je treba rezervne dele in uspo
sobiti oba varilna stroja. Potrebno 
bo zmanjšati tehnološke zastoje. 

Za zagotovitev zadostnih naročil 
so predlagali za nosilca akcije poslo
vodni odbor Železarne. 

Za LIP Mojstrana bodo začasno 
prekinili z izdelavo vhodnih in 
garažnih podbojev, dokler se ne reši 
kvaliteta. 

Člani odbora so odobrili dva pod
boja za T V D Partizan Blejska Do
brava. 

M . -T. 

TOZD Strojne delavnice 

4 . S E J A O D B O R A Z A D E L O V N A 
R A Z M E R J A 

V ponedeljek, 21. avgusta, je predsednik odbora za delovna raz
merja TOZD Strojne delavnice Slavko Polanc skl ica l 4. redno sejo od
bora. 

dnevne izredno plačane odsotnosti 
za delavca, ki je sodeloval pri reše
valni akciji. Kot na večino odborov 
za delovna razmerja, je tudi na ta 
odbor prispela vloga hokejskega 
društva Kranjska gora za odobritev 
odsotnosti za njihovega igralca. Od
bor je sprejel sklep, da se prošnji 
ugodi s tem, da sredstva za osebni 
dohodek refundirá omenjeno hokej
sko društvo. 

Pod točko razno so pregledali iz
vrševanje sklepov v zvezi z nado-
mestovanjem v TOZD v mesecu ju
liju in ugotovili, da se dosledno iz
vajajo. 

Z. V. 

Na seji so obravnavali pregled 
sklepov prejšnje seje in ugotovili, da 
so nekateri sklepi še vedno neizvrše-
ni. Da bi jih realizirali, so sprejeli še 
dodatne sklepe. 

V nadaljevanju so pregledali ka
drovsko problematiko. Štirje delavci 
so bili v času med dvema sejama na 
novo sprejeti in razporejeni na 

.ustrezne delovne naloge. Na počit
niško delo je bil sprejet en dijak. 

Pregledali so tudi premestitve de
lavcev na druge delovne naloge in 
obravnavali vloge posameznikov za 
odobritev študijskih ugodnosti ter 
vlogo Gorske reševalne službe 
Kranjska gora za odobritev eno-

TOZD Valjar na žice in profilov 

4 . S E J A O D B O R A Z A G O S P O D A R S T V O 
V petek, 28. avgusta, so se sestali člani odbora za gospodarstvo pri 

delavskem svetu TOZD Valjama žice in profilov na svoji redni četrti 
seji. V obravnavo so sprejeli devet točk dnevnega reda. 

4 ŽELEZAR 

Ob pregledu sklepov prejšnje seje 
so ugotovili, da so izvršeni, razen 
enega, ki je dolgoročnejši. O zviša
nju, oziroma znižanju stroškov za 
mesec julij je poročal obratovodja 
Franc Ravnihar. Posebej je po
udaril, da so doseženi rezultati dela 
v mesecu juliju zadovoljivi kljub ne
katerim težavam v zvezi s pomanj
kanjem delavcev. 

Člani odbora so bili tudi seznanje
ni z uresničevanjem delovnih ciljev, 
oziroma družbenega plana na po
sameznih izmenah. Izmene Janka 
Groharja, Antona Draba in Ljuba 
Galiča so dosegle tri delovne cilje, 
izmena Ludvika Knaflja pa le enega. 

Operativni plan z« mesec sep
tember znaša 9590 ton in so ga člani 
odbora soglasno sprejeli. Če bo stroj
ni park v redu in če bodo tedenski 
remonti dosledno izvršeni, ni bojaz
ni, da plana ne bi izpolnili. 

Obravnavali so tudi predloge teh

ničnih izboljšav štev. 2520 in 2489. 
Velja omeniti, da sta oba predloga 
zelo koristna in pomembna, toda pri 
vsem tem avtorjem ni bilo potrebno 
vložiti posebnega truda in znanja. 
Tudi za njih naj velja, da se je -
potrebno pri odškodninskih zahtev
kih stabilizacijsko obnašati. 

Prošnji K S . Stara Fužina niso 
mogli v celoti ugoditi, toda vseeno so 
j i odobrili dve toni odpadnega be
tonskega železa, ki ga potrebujejo za 
izgradnjo kulturnega doma. T V D 
Partizan Blejska Dobrava so odob
rili 200 kg odpadnega betonskega 
železa. Vloge TOZD Družbena pre
hrana za sofinanciranje tovornega 
dvigala pri kantini na Beli niso 
ugodili, ker bi denar TOZD Valjama 
žice in profilov .potrebovala tudi sa
ma za izgradnjo sanitarnih in garde-" 
robnih prostorov, ki so deloma že 
dotrajani in mnogo premajhni. 

IZOBRAŽEVANJE O B D E L U 
ŽELEZARSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER JESENICE 

R A Z P I S U J E 

sprejem delavcev za izobraževanje ob delu v šolskem letu 
1981/82* 

A. NADALJEVALNI PROGRAM ZA (večerna tehnična 
šola): ' 

1. za obratnega metalurškega tehnika, 
2. za obratnega strojnega tehnika. 
Pogoji za sprejem: 
— uspešno dokončana triletna poklicna šola kovinarske, 

metalurške ali elektro usmeritve, 
— enoletna zaposlitev, 
— kandidati morajo biti stari najmanj 18 let. 

B. USMERJENO IZOBRAŽEVANJE ZA USMERITVE 
(večerna poklicna šola): 

1. kovinsko predelovalne usmeritve, 
2. metalurške usmeritve. 
Pogoji za sprejem: 
— uspešno dokončana osnovna šola, 
— ustrezna zaposlitev, 
— kandidati morajo biti stari najmanj 18 let. 
Za sprejem je potrebno vložiti na upravo ŽI : 
— vlogo, kolkovano z državnim kolekom za 4 din, 
— zadnje šolsko spričevalo, 
— potrdilo o zaposlitvi, 
— izjavo oz. potrdilo delovne organizacije o plačevanju 

šolnine. 
Vpis za vse usmeritve je do 14. septembra. Oddelki bodo 

odprti, če bo zadostno število prijavljenih kandidatov. 
Uprava ŽIC 

Naša železarna (Foto I. Kučina) 

Železarski globus 

M A L E Z I J A 

Malezijska vlada je naročila pri 
avstrijski železarski družbi VOEST-
Alpine napravo za izdelavo železove 
gobe v vrednosti 145 milij. dolarjev. 
Naprava, ki bo obratovala po po
stopku Midrex, za katero ima 
VOEST-Alpine licenco za področje 
Daljnjega Vzhoda, bo imela letno 
zmogljivost od 650.000 do 715.000 
ton železove gobe. Z gradnjo bodo 
pričeli ob koncu letošnjega leta in 
pričetek obratovanja je predviden v 
začetku leta . 1984. "Družba VOEST-
Alpine je z ustanovitvijo svojih 
predstavništev v Singapuru, Manili 
in Djakarti dobila nove možnosti za 
gradnjo industrijskih naprav na tem 
področju. 

GANA 

Ta afriška država spada med po
membne svetovne dobavitelje man
ganove rude. Državna rudarska 
družba Ghana National Manganese 
Co., ki upravlja z rudnikom bo letos 
pričela dobavljati poleg same rude 
tudi manganove gomolje z 42— 43% 
mangana, medtem ko ima ruda 
samo 30— 32 % mangana. Izdelovali 
jih bodo v rotacijski peči in zaradi 
kemične pretvorbe v manganov 
dioksid, jih bo mogoče neposredno 
uporabiti v metalurške namene. 
Skupna letna zmogljivost tega rud
nika je 600.000 ton manganove rude 
in v bodoče bo izdeloval 450.000 do 
500.000 ton gomoljev in dajal v 
prodajo samo 100.000 do 150.000 ton 
rude. 

NEMŠKA DEMOKRATIČNA 
REPUBLIKA 

Podjetje za gradnjo industrijskih 
naprav, ki deluje v okviru avstrijske 
železarske družbe VOEST-Alpine, 
bo zgradilo v vzhodnonemški žele
zarni Eisenhiittenstadt jeklarno z 
dvema 290 in 250 tonskima kisa-
kovima konvertorjema in letno 
zmogljivostjo 2,2 milij. ton surovega 
jekla. V okviru te jeklarne bosta 
zgrajeni naprava za kontinuirno vli
vanje slabov z dvema žilama in 
gredic s šestimi žilami. Jeklarna bo 
opremljena z napravami najsodob
nejše jeklarske tehnike in v največji 
meri tudi avtomatizirana. 

V S L O V O 
S O D E L A V C U 
SMAJLOVIČU 
V torek, 25. avgusta se je 

pri opravljanju svojega de
la pri razkladanju rude v 
skladišču razsutih mate
rialov na nasipu smrtno po
nesrečil transportni dela
vec RIFET SMAJLOVIČ. 

Pokojni sodelavec je pri
čel delati v naši železarni 
16. maja 1974 v sedanji 
temeljni organizaciji zdru
ženega dela Transport kot 
premikač in nadpremikač. 
Lansko leto v novembru pa 
je bil na predlog invalidske 
komisije zaradi bolehnosti 
premeščen k ročnemu to
voru. 

Rifet Smajlovič' je bil 
rojen 22. februarja 1953 v 
Husimovci, Sanski most v 
socialistični republiki Bos
ni in Hercegovini. Bil je 
priden in skromen delavec, 
nekoliko zaprt vase, ker ga 
je pestila bolezen, tudi bolj 
redkobeseden. Vsekakor pa' 
je s svojo prijetno oseb
nostjo in delom opozarjal 
nase in tako ostal v spo
minu sodelavcem TOZD 
Transport. 

Pokojnikovi ženi in obe
ma otrokoma izrekamo is
kreno sožalje. 

Delavci TOZD transport in 
železarne Jesenice 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

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

Občinska konferenca ZSMS Jese
nice in Delavska univerza Jesenice 
bosta tudi v jesenskem času nada
ljevali z izobraževanjem mladinskih 
aktivistov. V okviru konference mla
dih v krajevnih skupnostih se doslej 
ni dosti pozornosti posvečalo izobra
ževanju in usposabljanju mladih, ki 
delajo v osnovnih organizacijah 
ZSMS v krajevnih skupnostih. T u se 
mladi srečujejo vsak dan s težavami, 
ki j im jemljejo veselje do dela v OO 
ZSMS in se na tak način število 
mladih, aktivnih v kraju, kjer živijo, 
še zmanjšuje. 

V enajstih OO ZSMS, ki delujejo v 
naši občini, le redke uspevajo v kon
tinuiteti delovanja, zlasti na področ
ju kadrov, zaradi česar seveda tudi 
ni kontinuitete v dejavnosti OO 
ZSMS. 

Poleg pomanjkanja »široke fronte 
aktivnih mladincev v KS« so prosto
ri za delo tisti, k i zavirajo uspešno 
delo OO ZSMS, oziroma lahko celo 
povzročijo popolno mrtvilo v nje
nem delu. 

Da so sredstva za delo OO ZSMS 
v krajevnih skupnostih minimalna, 

Z B O R 
G O R E N J S K I H 
B R I G A D I R J E V 

V okviru medobčinskega sveta 
ZSMS za Gorenjsko se pripravlja 
zbor vseh gorenjskih brigadirjev. 
Ideja o zboru se je porodila na eni 
izmed sej sekretariata medobčinske
ga sveta ZSMS in priprave nanj Ye 
tečejo. 

Delo vodi organizacijski odbor, ki 
ga sestavljajo predstavniki vseh 
petih občinskih konferenc ZSMS. 
Kot ostala področja sodelovanja in 
povezovanja mladih je tudi mla
dinsko prostovoljno delo prestopilo 
občinske meje, kar je tudi prav. 

Kljub temu, da je zbor manife
stacija, je namenjen poglabljanju 
in kontinuiteti dela brigadirjev go
renjske regije. 

Na tem zboru, predvidoma bo 
19. septembra pri Sobcu, se bo zbra
lo okoli petsto mladih, toliko jih je 
na Gorenjskem letos sodelovalo v 
M D A . Zbor bo tudi pomenil teme
ljito analizo letošnje »brigadirske se
zone«, spregovorili bomo o uspehih 
pa tudi neuspehih in pomanjklji
vostih pri organiziranju in pripravah 
mladinskih delovnih brigad. 

Ob tej priliki se pripravlja poseben 
bilten s prispevki letošnjih mla
dinskih delovnih brigad. 

D E L O V N A 
A K C I J A V ŠOLI 

Koncem šolskega leta 1980/81 so 
se učitelji osnovne šole Prežihov 
Voranc odločili, da med počitnicami 
prepleskajo vse prostore v šoli. Prav 
tako je bilo potrebno zamenjati vsa 
svetlobna telesa. Vprašali so učence 
v višjih razredih, če smo pripravljeni 
pomagati pri pospravljanju razredov 
pred pričetkom novega šolskega leta. 

Prijavilo se je precej učencev, 
delovne akcije pa se nas je udeležilo 
15. Z delom smo pričeli v četrtek, 20. 
avgusta, in je trajalo tri dni v dopol
danskem času. Počistili smo telo
vadnico, razrede, pospravili omare, 
kjer so naši učni pripomočki. Največ 
dela pa smo imeli s šolskimi klopmi 
in stoli, ker skoraj vsi učenci pu
stimo svoje podpise in žvečilne gu-
mije. Učitelji so bili z našim delom 
zadovoljni. Dokazali smo, da znamo 
pospravljati, čeprav večkrat spra
vimo razrede' in učne pripomočke v 
nered. 

Naša šola nas čaka v novi notranji 
obleki, od nas učencev pa je odvisno, 
koliko časa bo tako čista in lepa. 

Petra Smrekar 

ali pa j ih sploh ni, je že dolgo znan 
problem, v katerega pa se (razen 
redkih izjem v posameznih K S ) ra
zen mladih skoraj nihče ne poglablja1 

in so mladi brez sredstev za osnovno 
dejavnost, razen če res niso sposobni 
»zvrtati vsaj nekaj fičenkov«! 

Ravno zaradi tega in zaradi iz
boljšanja stanja na tem področju 
organizira OK ZSMS Jesenice (tudi 
v sodelovanju s klubom samouprav-
ljalcev) ponovno šolo za mlade sa
moupravljale« na temo: krajevna 
skupnost. Sola bo predvidoma orga
nizirana v začetku oktobra in je 
obenem tudi sestavni del priprav OK 

ZSMS Jesenice na volilno-program-
sko sejorV šoli za mlade samouprav-
ljalce bodo obravnavali naslednje 
teme: . . •• : • 

— pojem krajevne skupnosti in 
njena samoupravna organiziranost, 

— fmansiranje krajevne skup
nosti, 

— naloge družbenopolitičnih or
ganizacij v krajevni skupnosti, 

— informiranje v krajevni skup
nosti. ' 

Sola bo potekala v obliki preda
vanj in skupinskega dela (z razpra
vami udeležencev). 

OK ZSMS bo poleg razpisa za pri
javo za šolo izvedla obiske v vseh 
OO ZSMS v K S , tako da bodo na teh 
sestankih prisotni tudi ostali pred
stavniki DPO in samoupravnih or
ganov v K S , kajti tudi njim ne sme 
biti vseeno, kako dela in živi mladi
na njihovega kraja. 

M D B JESENIŠKO-BOHINJSKI O D R E D 
N A Z V E Z N I A K C I J I B A R '81 

zaključilo mladinsko polnilno M D B Jeseniško-bohinjski odred je 
letos sodelovala na M D A Bratstvo 
in enotnost '81 z naseljem v Baru od 
2. do 30. avgusta. Brigada je bila se
stavljena iz 48 fantov in deklet iz 
naše občine. Poprečna starost briga
dirjev je bila pod 18 let. V Baru je 
delala in živela z M D B iz Ljiga, 
Ivangrada, Bačke Topole in Bosan
skega Broda. 

Delovišče za vse je bilo zelo zah
tevno. Delali so predvsem na ureja
nju infrastrukture občine Bara, od 
izkopa kanalov za kanalizacijo do 
urejanja bankin za novo cesto Bar— 
Virpazar. Povprečno preseganje nor
me na zelo težkem delovišču IV. ih 
V. kategorije je bilo 148 I . 

V samem naselju je življenje teklo 
zelo dobro — 25 brigadirjev je kon
čalo razne tečaje: od tečajev za foto-
amaterje do tečaja za neplavalce. 
Ravno tako je 17 brigadirjev uspeš

no 
šolo. 

Brigada je izdala šest stenskih ča
sopisov, dva biltena, organizirala 
dve radijski oddaji, dva kulturno-
zabavna večera in dvakrat večer 
poezije ob tabornem ognju. 

Ob zaključku akcije je 11 svojih 
članov predlagala za sprejem v zve
zo komunistov. 

Za izredne rezultate na delovišču 
in v naselju je bila brigada Jese
niško-bohinjski odred štirikrat pro
glašena za udarno, dobila je prizna
nje za družbenopolitično aktivnost, 
trak akcije in posebno priznanje 
MDA«jBratstvo in enotnost. Poleg 
tega je predlagana za najvišje pri
znanje RK ZSMS Črne gore, za pla
keto Budo Tomovič. 

Brigadirji so za svojo aktivnost 
dobili 13 udarniških značk in 12 pri
znanj za družbenopolitično aktiv
nost. 

M D B JOŽE GREGORČIČ G O R E N J C 
N A D E L O V N I A K C I J I K R A S '81 

Zadnja brigadna konferenca je 
bila 8. avgusta v Završnici, kjer je 
bilo izvoljeno vodstvo brigade in po
samezniki za interesna področja. V 
brigadi, ki je bila na delovišču od 9. 
do 30. avgusta, je sodelovalo poleg 
Jeseničanov še 11 mladincev iz doma 
Dragoljub Milovanovič iz Beograda, 
trije zamejski Slovenci in trije bri
gadirji iz drugih občin Slovenije, 
skupaj 42. Brigada je bila v naselju 
osamljena, kljub temu so aktivno 
delovali v družbenopolitičnih de
javnostih. Prav tako so izredno po
zornost posvečali informiranju z bil
teni, stenčasi in vsakodnevnimi ra
dijskimi oddajami. Na področju 
SLO so sodelovali s pripadniki J L A , 
ki so bili tudi v naselju. N a kvizu 
ob 15. avgustu so v kasarni Lokvice 

izmed šestih ekip zasedli prvo mesto, 
enako na nogometnem turnirju. Br i 
gada je samoupravno delovala v 
svoji sredini in na nivoju naselja. 

Dosedanja udeležba brigadirjev 
na akcijah: en brigadir 7-krat ude
leženec na M D A , en brigadir 5-krat 
udeleženec na M D A , en brigadir 
4-krat udeleženec na M D A , trije 
brigadirji 3-krat udeleženci na M D A , 
19 brigadirjev 2-krat udeleženci na 
M D A , 17 brigadirjev I-krat ude
leženci na M D A . 

Brigada je odšla na akcijo dobro 
pripravljena, izredno so se počutili v 
brigadi tudi Beograjčani in si želijo 
tudi drugo leto sodelovati v tej bri
gadi in na akciji Kras. 

Brigada je dosegla izredno udar-
ništvo in osvojila trak akcije. 

NAJBOLJŠI M L A D I D E L A V C I — 
S A M O U P R A V L J A L C I 

Na IX. srečanju borcev NOV in mladine SOZD Slovenske 
železarne so proglasili najboljše mlade delavce samouprav-
ljalce v delovnih organizacijah SOZD Slovenske železarne. V 
delovnih organizacijah so najboljši naslednji: 

ŽELEZARNA JESENICE: Ljupče Angelov, Safet Imamo-
vič, Zdenka Vrtačnik, Sandi Lužnik, Zdenka Mlinaric, Niko 
Kešina, Franci Ploj, Tadej Hudeček, Dževad Begovič, Žarko 
Lozar, Otmar O dar, 

ŽELEZARNA RAVNE: Peter Metulj, Tone Golob, Vinko 
Kranjc, Ivan Prost, Maks Kragelnik, Jože Iršič, Zdravko Mla
kar, Miroslav Garij, Dušan Brankovič, Milan Iršič, Milan 
Laznik, Srečko Hovnik, Jože Jurak, Irma Fajmut, Srečko 
Franc, Zinka Harman, Jože Breznik. 

ŽELEZARNA STORE: Milan Horvat, Riharda Ščurek, 
Olga Božič, Vojko Kocman, Rajko Grosek, Stanko Cehner, 
Karel Marton. F ran j a Petelinšek, Jože Bezjak, Zdravko Salo-
bir, Slava Mernik. 

ŽIČNA C E L J E : Jožica Cesar, Jožica Slapnik, Milutin 
Josipovič , Mojca Ojsteršek, Greta Kranjc. 

PLAMEN KROPA: Jožo Galič. 
TO VIL LJUBLJANA: Viktor Marolt. 

Pripravljenost je vedno 
boljša kakor 

golo pričakovanje... 
Tito 

RADI0L0ŠK0-BI0L0ŠK0-KEMIČNA 
ZAŠČITA 

N a področju zaščite materialnih dobrin je zaščita hrane in vode 
najpomembnejša naloga in zahteva angažiranje vseh dejavnikov, ki 
se ukvarjajo s proizvodnjo, pripravo, hrambo in distribucijo. 

Z graditvijo in pripravo objektov za zaščito hrane moramo 
zagotoviti _ustrezno disperzijo, skladiščenje rezerv v zavarovanih 
rajonih in nujno stopnjo zaščite v samem objektu. 

Embaliranje hrane ima poseben pomen pri uresničevanju pogo
jev zaščite. Hrano med industrijskim pripravljanjem je treba paki
rati v embalažo, v kateri je izključena možnost kontaminacije njene 
vsebine (konzerve, plastične folije itd.). 

Tako in podobno moramo embalirati zdravila in nekatera druga 
sanitetna sredstva, brez katerih se ne morejo izvesti ukrepi za pre
skrbo in hospitalizacijo ljudi, poškodbah z J K B b/s. 

Transportu hrane in vode je treba posvetiti izjemno pozornost. 
Pr i transportu se mora zagotoviti popolna zaščita vode in hrane, ki 
se prevaža neembalirana (kruh, sveže meso itd.), pred aerosolno in 
kapljično kontaminacijo. Da bi se to doseglo, moramo vozila za 
transport prilagoditi tako, da omogočajo ustrezno zaščito, če je 
potrebno, pa moramo zagotoviti tudi število specialnih vozil za 
transport neembalirane hrane. 

Zaščito vodnih objektov (izvirov, vodnjakov, vodnih napeljav) 
moramo organizirati na najširši osnovi. Varstveni ukrepi morajo biti 
navedeni v predpisih in navodilih za preskrbovanje z vodo. 

Zaščiti živinske hrane moramo tudi posvetiti ustrezno pozor
nost. Hrano, pripravljeno za prehrano živine, moramo postaviti v 
ustrezne prostore, nadstrešnice in kopice in jo moramo pokriti. 
Živinsko hrano moramo poprej analizirati (ugotoviti ali je kontami
nirana). 

Hrambo in zaščito drugih vrst materialnih dobrin je treba 
organizirati po istih osnovnih principih kot za živinsko hrano, pod 
pogojem, da se zaščiti predvsem pred uničenjem. 

c) ODPRAVLJANJE POSLEDIC UČINKA VOJNIH J K B 
SREDSTEV 

Da bi se ustvarili »čim ugodnejši pogoji za opravljanje dejav
nosti v napadenih območjih, moramo pravočasno načrtovati in 
izvajati nujne ukrepe in postopke za hitro in učinkovito odprav
ljanje nastalih posledic. Poseben pomen imajo: preskrba poškodova
nega in kontaminiranega prebivalstva, gašenje požarov, odstranje
vanje ruševin, usposabljanje podrtih in poškodovanih komunikacij 
in objektov ter R B K dekontaminacija. 

Na področju preskrbe moramo hitro evakuirati poškodovane in 
kontaminirane ljudi iz kontaminiranih rajonov in jim dati kvalifi
cirano medicinsko pomoč. Za izpolnitev te naloge je treba usposobiti 
predvsem zdravstveno službo. 

Protipožarna zaščita mora biti organizirana tako, da omogoči v 
prvi vrsti lokalizacijo, nato pa gašenje požarov, posebno v rajonih, v 
katerih je neposredno ogroženo prebivalstvo in pomembne material
ne dobrine. Poleg posebno organiziranih specializiranih enot za 
lokalizacijo in gašenje požarov moramo za protipožarno zaščito 
usposobiti tudi vse organe in organizacije. 

Z odstranitvijo ruševin in z usposabljanjem porušenih in poško
dovanih komunikacij in objektov moramo čimprej zagotoviti nor
malne in nujne pogoje za življenje in opravljanje določenih dejav
nosti. Za opravljanje teh nalog moramo usposobiti vse organe in 
organizacije, zlasti pa enote civilne zaščite, cestno-gradbene in dru
ge organizacije, ki se ukvarjajo z deli s področja gradbeništva. 

Nadaljevanje 

MDB Jože Gregorčič-Gorenjc 
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V I S O K O K V A L I T E T N I P L I N IZ 
V S E H V R S T P R E M O G A 

Zahodnonemško podjetje Humboldt Wedag A G je razvilo 
nov postopek za vplinjevanje premoga, ki ima posebne predno
sti, naprava pa je sorazmerno enostavno konstruirana. S tem 
postopkom, ki ima za osnovo avtotermno vplinjevanje v železni 
kopeli, je mogoče pridobivati visoko kvaliteten plin, ki se sestoji 
v osnovi samo iz ogljikovega oksida in vodika in skoraj nima 
žveplovih sestavin ter ogljikovega dioksida. Zato ga je mogoče v 
mnogih primerih uporabiti neposrednoin brez vodnega čišče
nja. 

Na osnovi obsežnih raziskovalnih in razvojnih del bodo za 
praktični preizkus tega postopka zgradili poskusno napravo, ki 
bo lahko vplinila deset ton premoga na uro in to pri pritisku 
100.000 pascalov (10 barov) ter temperaturi od 1350 do 1400 
stop. C, s 6imer bodo pridobili okoli 20.000 Nm : j plina. Ta na
prava bo pričela obratovati leta 1982 in -na osnovi ugotovljenih 
rezultatov bodo dobili tudi izkušnje za gradnjo naprave nor

malnih tehničnih izmer. Predvidevajo, da bi moral biti ta raz--
vojni proces zaključen najkasneje do leta 1984. 

Humbofdtov postopek za vplinjevanje premoga ima za svo
jo osnovo topljenje ogljika v raztaljenem železu in nadaljnjim 
razvijanjem ogljika z vplinjevalnim sredstvom. Vplinjeval-
ni reaktor je obzidan z ognjestalno opeko in ima na dnu talino 
železa. V talino železa je treba skozi hlajene pihalice vpihovati 
drobno zmlet premog, skupaj z apnom in kisikom. Istočasno je 
možno dovajati skozi pihalice tudi druga vplinjevalna sredstva 
kot so zrak, vodna para, ogljikov dioksid in podobno. Z dodaja
njem premoga, apna in vplinjevalnega sredstva poteka proces 
vplinjevanja, medtem ko se železna talina ne porablja. Pridob
ljeni plin gre skozi prašni ciklon, kjer se odsedijo primešani 
prašni delci. Pepel premoga preide v raztaljeno žlindro, ki jo 
kontinuirno odstranjujejo iz reaktorja in granulirajo. 

Ta postopek za vplinjevanje premoga ima v primerjavi z 
mnogimi drugimi postopki nekatere odločilne prednosti. Možno 4 

je uporabiti vse vrste premoga ne glede na njihove lastnosti, kot 
so spekavost. vsebnost hlapljivih sestavin, pepela, žvepla in po-

dobno. Ker je premog pri visoki temperaturi vplinjevalnega pro
cesa popolnoma predelan, ni stranskih proizvodov. 

Na ta način pridobljeni plin je zaradi ugodne sestave po
sebno primeren kot sintetični plin za različne kemične procese. 
Poleg tega praktično ne vsebuje oksidirajočih sestavin, kot so 
ogljikov dioksid, vodna para in spojine žvepla in ga je zato 
mogoče uporabiti brez vodnega čiščenja, na primer, pri napra
vah za direktno redukcijo železove rude. Zaradi izredno i . !.e 
vsebnosti žvepla (pod 20ppm) je ta plin še posebej primere :a 
uporabo pri kombiniranem postopku plin-parna turbina v t e r 
moelektrarnah. 

Pri izkoristku vplinjevanja ogljika čez 98 %, ima ta 
pek tudi visoko specifično storilnost pri izdelavi plina, 
znani podatki kažejo, da bi bilo mogče v enem reaktorju 
biti več kot 200.000 Nm.1 plina na uro. 

ŽELEZAR 5 



V TOZD STROJNE DELAVNICE 
LE ZA MALENKOST POD PLANOM V PRVEM POLLETJU 

V svojem polletnem poslovnem poročilu TOZD Strojne delavnice 
navaja, do. je v tem času imela posebno prednost izdelava rezervnih 
delov za TOZD Valjarna žice in profilov, in sicer za remont valjamo 
žice.Td je bil od 19. do 30. aprila. Zaradi velikega obsega del so delali 
celo v izjemnih časovnih pogojih. Naslednja prioritetna pozornost pa 
je bila namenjena TOZD Valjarna debele pločevine, ki ima planirani 
generalni remont v tretjem tromesečju. Stalno prednost imata TOZD 
Jeklarna in TOZD Valjarna bluming stekel, občasno pa tudi ostale 
TOZD pred in med krajšimi remonti proizvodnih naprav. 

Skupni operativni plan izdelavnih 
ur so dosegli z 219.129 urami, kar po
meni zaostanek za operativnim pla
nom 0,7%. Operativni plan so za 
1,1% presegli le v strojni obdelavi, v 
obratu konstrukcij in strugami va
ljev pa so za operativnim progra
mom izdelavnih ur zaostali za 2,7 
oziroma za 4,9?. Pri tem v-pollet
nem poročilu navajajo, da sta bila 
oba obrata, ki sta zaostala za pla
nom, v precej bolj neugodnem polo
žaju, ker letni plan izdelavnih ur ni 
bil izdelan po enotnih kriterijih. 
Tako ima, na primer, obrat kon
strukcij planiranih letno na osebo 
kar 133 izdelavnih ur več, obrat 
strugama valjev pa 79 več kot obrat 
strojne delavnice. 

Ob upoštevanju kadrovske zased
be, pravijo, je rezultat boljši, ker v 
poprečju štiri odstotke zaostajajo za 
letnim planom, čeprav imajo neka
teri -oddelki kadrovsko doseganje 
plana le okrog 90%, v drugih pa je 
visoka bolezenska odsotnost. Zato ni 
čudno, da kljub 13.000 naduram niso 
dosegli plana izdelavnih ur. 

V marcu so izdelali program var
čevalnih in drugih ukrepov, ki ga 
uspešno uresničujejo. Dopolnjen z 
ukrepi za večjo tehnološko in de
lovno disciplino pa bo nedvomno 
pripomogel k boljšim poslovnim re
zultatom v letošnjem letu. Učin
kovitost jim zmanjšuje lokacijska 
razdrobljenost, močno zavrta inve
sticijska dejavnost pa j i m omogoča 
le najnujnejše spremembe v tehno
logiji in pogojih dela. 

Prva faza strojnih delavnic na 
Javorniku je končno pod streho, 
montirana je žerjavna proga, konec 
junija pa je pričela prihajati oprema 
za 30-tonski žerjav. Druga faza 
gradnje strojnih delavnic je zaradi 
neugodne gospodarska situacije za
ustavljena pri izdelavi investicijske-~ 
ga programa, ker ni jasna finančna 
konstrukcija za ta projekt. V po
ročilu poudarjajo, da je skrajni čas, 
da se v Železarni odločimo za grad
njo lastnih kapacitet za izdelavo re
zervnih delov. Vse strojne tovarne v 
Jugoslaviji imajo svoje redne pro
izvodne programe, zato odklanjajo 
naročila, če pa nam že uspe dobiti 
izvajalca, so roki dolgi, cene pa 
izredno visoke, tudi nad 2.000 din za 
kilogram. Že nekaj časa v TOZD 
Strojne delavnice izdelujejo vse več 
rezervnih delov, ki smo jih doslej 
uvažali, celo take, za katere niso 
dobili izvajalca v Jugoslaviji. V po
ročilu se sprašujejo, zakaj potem ne 
investiramo v lasten kader, v moder
nejšo tehnologijo in za boljše de
lovne pogoje. Ne nazadnje pa bomo 

sebno pa vjsoka bolezenska odsot
nost v nekaterih obratih, je seveda 
tudi vplivala na nedoseganja plana 
izdelavnih ur, saj je v celotni TOZD 
poprečno dnevno manjkalo 53 de
lavcev. 

V prvem polletju so imeli 11 
poškodb pri delu in tri na poti na 
delo, oziroma v prvem primeru pet 
manj, v drugem pa dve več kot lani. 
Zaradi tega so skupaj izgubili 229 
delovnih dni ali 78 dni več kot v 
enakem obdobju lani. čeprav so 
imeli-manj poškodb. 

V temeljni organizaciji so v prvem 
polletju imeli 104.864,462 din stroš
kov po planski, oziroma 104.904.624 
din po interni vrednosti. Čeprav so 
imeli za 10.109.783 din' nižje stroške 
od planiranih, so višje stroške 
beležili pri: higiensko-tehnični zašiti 
(delovne obleke), trdih in plinastih 
gorivih, nabava oglja, olja, pri orod
ju in drobnem inventarju, fiksnih 
stroških zaradi manj opravljenih 
izdelovnih ur, materialu na delovni 
nalog, energetiki, predvsem topli 
vodi, pomožnem materialu in stroš
kih rednega vzdrževanja. 

V temeljni organizaciji so v prvem 
polletju ustvarili 104.180.000 din 
čistega dohodka ali 77,4 % načrto
vanega, vendar pa 50,1 % "več kot v 
obravnavanem obdobju lani. Do
hodka so imeli 50.173.000; din ali 
96,5 % načrtovanega in 38,2 f več 
kot lani, čistega dohodka pa 
33.716.000 din ali 3,3 % manj kot so 
predvideli in 25,9 T več kot v ena
kem obdobju lani. 

Na delavca je znašal dohodek v 
prvem polletju 158,276 din ali 46 "< 
več kot lani, razporejeni čisti doho
dek na delavca pa 106.359 din ali 
33.1 % več kot v šestih mesecih 

Strojna delavnica na Javorniku (Foto I. Kučina) 

tudi mi morali še naprej razmišljati 
o višji predelavi jekla, to pa je ne
dvomno povezano tudi s storitveni
mi temeljnimi organizacijami. 

V svojem polletnem poročilu pou
darjajo, da so pri strojni obdelavi 
dosegli nekaj lepih rezultatov, ki 
imajo še poseben pomen v sedanjih 
stabilizacijskih prizadevanjih in si
cer: 

V strugami izdelavo kardanske 
gredi za Striper žerjav; izdelavo 
stožčastih zobnikov za valjamo 
bluming; izdelavo modela za vli
vanje gumi koles za zakladalni stroj 
Welman. Vsi ti rezervni deli so bili 
doslej uvoženi. Poleg tega pa so 
pričeli z izdelavo zapiral za konti liv. 
čeljusti za Bronx škarje in s popra
vilom cilindra in gosenic za delovne 
stroje PTO. 

Orodjarna je uspešno popravila 
S U N D vezalne naprave za valjamo 
žice in TOZD Hladna valjarna Jese
nice, kompresorje jeklarne in valjar-
ne debele pločevine, orodja za kisi-
kamo in popravila gredi in izdelala 
ležaje za turbovetrilo na plavžu. 

Ključavničarji strojev so uspeš
no zaključili remont stružnice Sko
da, struženje izvrtm na 500 rap 
stiskalnici v diskarni in reskanje 
utorov na valjčnici valjarne blu
ming. 

V kovačnici in kalilnici so. 
izdelali 60 kosov ploščatih vzmeti za 
TOZD Hladna valjarna Bela, vzmeti 
so uvažali in doma ni izvajalca, 
tekoče popravljali lužilna sidra, ter
mično pa so obdelali 350 puš 
transporterja v aglomeraciji. 

V tem se vidijo očitna prizade
vanja vseh, da bi kar najbolj 
uspešno izdelovali in popravljali 
rezervne dele. Pri tem je še poseben 
uspeh pri izdelavi rezervnih delov, ki 
smo jih morali doslej uvažati. Pri 
tem pa imajo precejšnjo besedo tudi 
inovatorji. 

Omenjli smo le tista dela. ki so v 
sedanji bitki za uresničevanje poli
tike gospodarske stabilizacije še po-
posebno pomembna, čeprav so v 
drugih obratih dosegli tudi nekaj 
lepih uspehov 

V TOZD Strojne delavnice so 
imeli v prvem polletju letos popreč
no .316 zaposlenih ali sedem manj 
kot lani. Delovno razmerje je 
sklenilo 18, prekinilo pa 24 delavcev. 
Skupne odsotnosti so imeli 16,82'?. 
kar je za spoznanje manj kot lansko 
leto in 0.23 % manj kot je bila 
poprečna odsotnost v Železarni. 
Bolezenske odsotnosti so imeli 
8,27 % ali 0,39 %- več kot lani. vendar 
pa 0,661 manj kot v poprečju v 
Železarni. Skupna odsotnost, še po-

lansko leto. Dohodek v primerjavi s 
poprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi je znašal 15,8? ali 3,7 f 
manj kot lani. Akumulacije v pri
merjavi z dohodkom so imeli 7,2 % 
ali 188 % več kot v obravnavanem 
obdobju lani, v primerjavi s čistim 
razporejenim dohodkom pa- 10,7 %, 
oziroma 214,7 % več, v primerjavi s . 
poprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi pa 1.1 T ali 175"? več kot 
lani. 

Za osebne dohodke in skupno po
rabo so poprečno na delavca izdali. 
95.022 din ali 23,1 % več kot lani, 
čisti osebni dohodek na delavca pa 
je znašal 10.565 din ali 29 % več kot v 
šestih mesecih lani. 

Del izplačanega osebnega dohod
ka delavcev za zadovoljevanje skup
nih in splošnih družbenih potreb je 
na delavca mesečno znašal 3.596 din 

ali 9% več kot lani. Iz dohodka 
TOZD pa so za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih po
treb in za pogodbene obveznosti na 
delavca izdali 29.439 din ali 115,1% 
več kot v šestih mesecih lansko leto. 

Akumulacija z amortizacijo je v 
primerjavi s poprečno uporabljenimi 
poslovnimi sredstvi znašala 4,1 % ali 
10,8 več kot lani. Na delavca pa so 
poprečno uporabili 998,627 din za 
poslovna sredstva, za osnovna sred
stva pa 337,598 ali v prvem primeru 
51,3, v drugem pa 50,5 % več kot v 
obravnavanem obdobju lani. Celotni 
prihodek v primerjavi s porabljenimi 
sredstvi je znašal 192,9 %, v primer
javi s poprečno uporabljenimi obrat
nimi sredstvi pa 49,7 % ali 8 % manj. 
oziroma 4,4 % več kot lani. 

Železarski globus 
AVSTRIJA 

Po zadnih podatkih, ki jih je 
objavila avstrijska železarska druž
ba VOEST-Alpine je bila leta 1980 
na svetu skupna zmogljivost ki-
sikovih konvertorjev za izdelavo su
rovega jekla 522 milij. ton. To je 
samo za tri milij. ton več kot leta 
1979. Največje zmogljivosti so imele 
japonske železarne in sicer 126 milij. 
ton, Z D A 78 milij. ton, Sovjetska 
zveza 57 milij. ton in Zvezna repub
lika Nemčija 50 milij. ton. Zmog
ljivost kisikovih konvertorjev v 
jugoslovanskih železarnah je bila 
3,45 milij. ton. 

JAPONSKA 
Japonska železarska družba K obe 

Steel bo pričela z gradnjo valjarne 
žice in paličastega jekla, za katero 
predvidevajo, da bo največja na 
svetu. Imela bo letno zmogljivost 
900.000 ton in bo nadomestila dve 
valjarni, ki sedaj obratujeta. Pričela 
bo obratovati ob koncu leta 1983 in 
bo poleg valjarne žice izdelovala 
predvsem okroglo paličasto jeklo 
debeline 20—120 mm za potrebe 
avtomobilske, strojne in orodjarske 
industrije. 
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NAJNOVEJŠE 
E N E R G E T S K E P R O G N O Z E 

Z A O B D O B J E 
1 9 8 0 — 2 0 2 0 3 

V letu 1990 računajo na proizvodnjo sedem milij. ton 
naftnih enot letno, leta 2000 13 milij. ton, leta 2010 39 milij. ton 
in leta 2020 64 milij. ton. Pr i ustrezno pospešenih raziskavah bi 
bilo možno doseči podvojitev v letu 2000. 

Geotermalna energija (vroče kamenine) 
Ta tehnologija izkorišča toploto vročih in suhih globoko 

pod zemljo ležečih slojev kamenin- Računajo, da bo mogoče do 
leta 1990 z nizkimi stroški izkoriščati omejene količine energije, 
za večje količine pa bodo potrebni znatno večji stroški. To teh
nologijo razvijajo v šestih državah. Zaradi velikih tehničnih 
težav, ki so povezane s temi postopki, pričakujejo šele leta 2020 
proizvodnjo 5—6 milij. naftnih enot letno. 

Energija morja 
Vrste držav raziskujejo tri različne tehnične postopke. Pri 

prvem gre za razvijanje manjše eleketrarne, ki bi jo poganjali 
morski valovi. Srednje velike elektrarne bi naj izkoriščale razli
ko v temperaturi morja in velike elektrarne predvidevajo za 
izkoriščanje plime in oseke. Razvoj te tehnologije ne bo zaklju
čen pred letom 2000 in zato predvidevajo industrijsko zrelost v 
manjšem obsegu šele po letu 2010. Pridobljena energija bi naj 
dosegla leta 2020 največ devet milij. ton naftnih enot letno. 

Oljni peski in škriljavci 
Že leta razvijajo tehnologije pridobivanja nafte iz peskov 

in škriljavcev, pri čemer je ekonomična predelava peskov že 
znana, medtem ko pričakujejo pri oljnih škriljavcih takšen 
rezultat do leta- 1985. Oljne peske sedaj ekonomsko uspešno 
predelujejo v eni državi. Dve državi pričakujeta s predelavo 
oljnih peskov v letu 1990 36 milij. ton pridobljenih naftnih enot. 
leta 2000 115 milij. ton, leta 2010 190 milij. ton in leta 2020 231 
milij. ton. P r i pospešenem tehnološkem -razvoju je možno znat
no povečanje te količine. 

ŽELEZAR 

Električni tok iz sončne energije 
Ekonomsko izkoriščanje sončne energije za pridobivanje 

električnega toka pričakujejo do leta 2000 samo v eni državi. V 
nadaljnjih treh državah računajo na tehnično ekonomski 
prodor pri nadaljnji intenzivni raziskovalni dejavnosti šele v 
letu 2010. Vendar celo v letu 2020 ne bo pridobljena količina 
presegla 4 milij. ton naftnih enot letno. 

Energija vetra . -
Na področju izkoriščanja energije vetra računajo na večje 

elektrarne z močjo 2 M W in manjše z 20 kW. Samo v eni državi 
pričakujejo do leta 1985 ekonomičnost manjšega sončnega 
generatorja. V štirih drugih državah, ki se tudi ukvarjajo z raz
vojem te tehnologije ne predvidevajo ekonomičnosti pred letom 
2020. V letu 2000 bodo dosegli energijo vetra pet milij. ton 
naftnih enot letno in do leta 202fr bo počasi narasla na osem 
milij. ton. . 

SISTEMI ZA PRETVARJANJE ENERGIJE ~~ 

Nadaljnji razvoj reaktorske tehnologije 
Danes poteka na področju gradnje reaktorjev in njihovega 

energetskega izkoriščanja 15 raznih smeri razvoja. Pri tem ne 
gre samo za pridobivanje električne energije, temveč tudi za 
raziskave o ekonomskem izkoriščanju odpadne toplote pri vpli-
njevanju premoga. Nekaj teh reaktorjev bodo v nekaterih 
državah že. v nekaj letih razvili do tehnične zrelosti, medtem ko 
drugi raziskovalni projekti ne bodo zaključeni pred obdobjem 
1995—2000. Delež preskrbe z energijo s temi novo razvitimi 
reaktorji naj bi dosegel leta 2000 22 milij. ton naftnih enot na 
leto, leta 2010 53 milij. ton in leta 2020 102 milij. ton. Pri 
pospešeni raziskovalni dejavnosti je možno nadaljnje 
povečanje. 

Alternativna transportna pogonska goriva 
Pri tem je mišljena nadomestitev konvencionalnih naftnih 

proizvodov. Bencin in metanol naj bi pridobivali iz naravnega 
plina in bencin iz metanola. To tehnologijo bo mogoče upo
rabiti v nekaterih državah že do leta 1985 in v večini držav IEA 
do leta 2000. Delež te tehnologije bo dosegel v letih 1990- 2000 
20 milij. ton naftnih enot, v letu 2010 60 milij. ton in v letu.2020 
200 milij. ton. Pri pospešenih raziskavah bo možno te količine 
tudi povečati. 

Reaktorji 
V tej študiji so raziskali sarrio razvoj hitrih reaktorjev s 

tekočo kovino. Reaktorji te vrste bodo na razpolago v eni državi 

po letu 1995 in v štirih državah po letu 2000. Poleg tega predvi
deva še nadaljnjih devet držav uporabo teh reaktorjev tudi po 
letu 2000. Delež na ta način pridobljene energije je ocenjen v 
letu 2010 s 50 milij. ton naftnih enot letno in v letu 2020 s 128 
milij. ton. Pri povečanem obsegu raziskav bo mogoče te številke 
ustrezno povečati. 

Utekočinjenje premoga 
Na področju utekočinjenja premoga potekajo danes zelo 

intenzivne raziskovalne in razvojne dejavnosti. Pri tem so bile 
izboljšane že znane tehnologije, oziroma razvite nove. Te nove 
tehnologije obsegajo med drugim hidriranje premoga in pridobi
vanje metanola. Predvideno je hidriranje tako rjavega kot 
črnega premoga. ^ 

Nove izboljšave tehnologije bodo na razpolago že po letu 
1985, medtem ko je industrijska uporaba v velikem obsegu pred
videna po letu 2000. Vendar bo v obdobju 1985 - 2000 v več 
državah zgrajeno veliko število naprav za vplinjevanje premo
ga, ki pa bodo delovale pod posebno kontrolo posameznih vlad. 
Zato bo delež preskrbe nafte v tem času postopno bistveno 
narastel šele po letu 2000. Tako je predvideno v osmih državah, 
da se bo povečala količina nafte pridobljene s tem postopkom z 
-39 milij. ton naftnih enot na leto v letu 2000 na 109 milij. ton v 
letu 2020. Tudi tu je s pospešeno raziskovalno dejavnostjo 
možno ustrezno povečanje. 

Kombinacija pridobivanja slabšega plina 
in vplinjevanje pod pritiskom 
V tej študiji so tudi raziskali pridobivanje električne ener

gije v temoelektrami na premog z močjo 1200 M W . Zx razvojem 
tehnologije vplinjevanja pod pritiskom na tresoči rešetki je 
možno izvesti kombinacijo parne in plinaste turbine, kar omo
goča povečanje izkoristka na 50?. Z uporabnostjo te tehnolo
gije računajo v eni državi po letu 1990, medtem ko predvidevajo 
v sedmih državah normalni in v osmih državah pospešeni razvoj 
uvedbe te tehnologije po letu .2000. Delež preskrbe z električno 
energijo po tem postopku je računan v letu 2000 z 31 milij . ton 
naftnih enot na leto in v letu 2010 46 milij. ton. Po letu 2010 ta 
količina ne bo več naraščala, ker je predvidena povečana 
uporaba jedrske energije in bodo na razpolago velike količine 
premoga za vplinjevanje. 

Celice plinsko pogonskega goriva 
Ta tehnologija ima za osnovo razvoj celice plinsko pogon

skega goriva, ki je pridobljen iz premogovega plina v ustrezno 
velikih enotah za plinske elektrarne do moči največ 26 M W . Ta 
tehnologija naj bj bila razvita do leta 1990 in se z njo ukvarjajo 
v osmih državah. Njen delež pri preskrbi z energijo je majhen in 
ne bo prekoračil milijon ton naftnih enot na leto.. 6 

Pričetek šolskega pouka v osnovni šoli Prežihav Vnranc (Foto S. Kokalj) 



POLLETNO IZVRŠEVANJE 
NALOŽB V SOZD SLOVENSKE ŽELEZARNE 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
jeklarhe. V novozgrajeni hali za 
elektro pretaljevanje jekla pod žlin
dro je v montaži druga proizvodna 
naprava. S poskusnim pretaljeva-
njem bodo lahko pričeli že letos. V 
obeh jeklarnah je v montaži oprema, 
ki bo omogočila lažje in boljše delo v 
vlivališču. Tudi ti napravi bodo 
lahko pričeli uporabljati že v letoš
njem letu. Delno že dograjeni, v 
gradnji ali pred pričetkom gradnje 
so razni podesti. silosi za dodatke, 
transportne poti in skladišča za v 
ognju odporne materiale. V pripravi 
je rekonstrukcija žerjavne proge v ' 
skladišču jeklenih odpadkov. Grad
bena dela za pripravo temeljev za 
ponvično metalurgijo v jeklarni 2 so 
v teku, medtem ko z deli na temeljih 
v jeklarni 1 še niso pričeli. V polnem 
razmahu so gradbena dela za rekon
strukcijo pettonske električne obloč-
nepeči. 

Tehnična dokumentacija za 
celotno naložbo je izdelana, razen 
tistega dela, ki je vezan na okoli 
20 % predvidene uvozne opreme, za 
katero zaradi uvoznih restrikcij še ni 
bilo mogoče podpisati pogodb. Ves 
ostali del, to je 80 % v projektu pred
videne uvozne opreme je že prispel. 
Polovica domače opreme je že izde
lane, ves ostali del je v izdelavi. 

Dela v obratu med rednim obrato
vanjem jeklarn se odvijajo pod 
težkimi pogoji. Finančna sredstva za 
dogotovitev naložbe so zagotovlje
na, v kolikor bodo sklenjene vse 
manjkajoče pogodbe še letošnje leto, 
naložba bo v celoti zaključena v letu 
1983. Razumljivo, ne bi smele nasto
piti nove, nepričakovane podražitve. 

Kovaški stroj z vsemi napravami 
vred je v poskusnem obratovanju. 
Pogodba za dve peči za toplotno 
obdelavo odkovkov, katere bo treba 
nabaviti iz uvoza, še ni podpisana in 
tudi objekt za njuno postavitev še ni 
zgrajen, sredstva so pa zagotovljena. 
Pri jeklolivarni za posebno litino se 
je zataknilo pri uvozni opremi. Nova 
livarna bi morala biti sedaj že v po
skusnem obratovanju. Če bo mogoče 
realizirati uvoz ključne opreme že 
letos, bo možno pričeti s poskusnim 
obratovanjem sredi prihodnjega 
leta. 

Več kot 80 % so dogotovljene na
slednje naložbe: 

— Mehanizacija mehanske obde
lave torzijske osi. Del predvidene 
uvozne opreme bodo nadomestili do
mači stroji, kar bo pa v določeni 
meri motilo predvideno funkcional
nost in kvaliteto proizvodnje. 

— Obrat nerjavnih armatur je 
pričel s poskusnim obratovanjem že 
koncem leta 1980. Nekaj strojev do
maČih dobaviteljev še vedno prihaja, 
seveda z zamudo. Osnovna težava je 
pa z vložkom, ker bi ga morala do
bavljati nova jeklolivarna za poseb
no litino, ki bo pa pričela z obrato
vanjem šele prihodnje leto. 

— Praktično dogotovljeni naložbi 
sta pa v preusmeritev izdelave pil v 

Prevaljah in v modernizacijo ter 
razširitev proizvodnje TOZD, Kovi-
narstvo Ljubno. 

V železarni Štore potekajo dela 
v jeklarni na izgradnji aneksa, kjer 
bodo tudi bunkerji za dodatke in 
tehtalni sistem. Jeklena konstrukci
ja je montirana in pokrita je streha. 
Montiran je žerjav in v teku so dela 
na zapiranju hale. Vse naprave in 
novi prostori bodo služili namenu 
lahko šele v drugi polovici leta 1982. 

Rekonstruirana valjarna I že 
obratuje, ker je. vgrajena vsa predvi
dena domača oprema in nova ogrev-
na peč. Hladilna miza bo dobavljena 
letos avgusta, do takrat bodo pri
pravljeni tudi temelji tako, da bo 
celotna naložba letos dogotovljena. 

Z izgradnjo jeklovleka so pričeli v 
začetku aprila. Ker so gradnjo dobro 
pripravili in so imeli z nekaterimi 
izvajalci in dobavitelji že pripravlje
ne pogodbe, dela hitro napredujejo. 
Po treh mesecih je bilo izvršeno že 
50% gradbenih del in dobavljeno 
20 % opreme. Dela se odvijajo zaen
krat po terminskem planu in če ne 
bo posebnih zaprek, bodo lahko pri
čeli s poskusnim delom drugo leto v 
maju. Realizacija naložbe v dopol
nilno opremo livarn in obdelovalnice 
valjev je v zaključni fazi. Večji del 
opreme obratuje s polno zmogljivo
stjo že nad leto dni. Veliko kasnitev 
je pa nastalo z dobavo žerjava, ki je 
prav sedaj v montaži, v montaži je 
tudi 16-tonska indukcijska peč. S 
tem bo celotna naložba zaključena. 

Veriga Lesce ima v gradnji na 
novi lokaciji rekonstruirano pocin-
kovalnico odnosno novo napravo, ki 
bo nadomestila docela dotrajano 
staro. Hala je zgrajena in bo dala 
možnost postavitve dveh galvanskih 
linij, ki bosta zadostovali za vse po
trebe Verige in še velik del potreb . 
Plamena Kropa. Oprema za prvo l i 
nijo je že gotova in pripravljena za 
montažo, za drugo linijo je pa še 
treba rešiti financiranje. 

T o v i l Ljubljana ima v izvajanju 
razširitev in modernizacijo proiz
vodnje. Z dobavitelji opreme in izva
jalci del imajo sklenjenih pogodb za 
79 1 predvidene vrednosti vlaganj v 
osnovna sredstva. Del predvidene 
uvozne opreme niso mogli realizira
ti. Domača oprema je vsa v izdelavi 
ali pa že dobavljena. Gradbena dela 
na novem objektu so v zaključni 
fazi, medtem pa v njem že montirajo 
regalno skladišče. Del prispele uvoz
ne in domače proizvodne opreme je 
bil montiran v skladiščnem prostoru 
in že obratuje, de! pa čaka na za
ključek gradbenih del. 

Žična Celje. Razširitev proiz
vodnih zmogljivosti varjenih mrež. 
Proizvodnja je že v teku. vendar na
ložba še ni zaključena, ker domači 
dobavitelj še ni izgotovil dvigala, ki 
bo posluževalo linijo. Naložba bo 
predvidoma dogotovljena letos ko
nec tretjega četrtletja. 

Letos od prvega avgusta je v ve
ljavi zakon o začasni prepovedi raz

polaganja z delom družbenih sred
stev za gradnjo in nakup določenih 
objektov in opreme v letu 1981. Ta 
ukrep bo zadel tudi naše izvajanje 
letnega plana naložb, saj zakon 
predvideva postopek preverjanja 
upravičenosti in usklajenosti naložb 
s srednjeročnim planom razvoja SR 
Slovenije. Naložbe v osnovna sred
stva, katere spadajo pod udar zako
na, bo treba namreč poslati v posto
pek regionalni ali republiški komisiji 
za oceno naložb in to prizadene na
ložbe, katere investitorji do 1. avgu
sta niso prijavili S D K . To pomeni, 
da verjetno ne bo mogoče pričeti 
dela na novih naložbah v približni 
vrednosti okoli 30 % za letos načrto
vane vrednosti naložb v SOZD Slo
venske železarne Milan Marolt Izgradnja nove kotlovnice na Beli (Foto S. Kokalj) 

PRED KRVODAJALSKO AKCIJO 
Jutri, 4. septembra, se bo v naši občini pričela krvodajalska 

akcija in bo trajala še ves naslednji teden, in sicer 7., 8., 9., 10. in 
11. septembra. O pomenu krvodajalske akcije smo lahko prečitali že v 
prejšnjih števi lkah Železarja. S tem člankom pa želim bralce seznaniti 
o sami krvi, njeni sestavi in uporabnosti ter ne nazadnje o njeni 
porabi v Splošni bolnici Jesenice. 

K r i sestavlja krvna plazma (50 do 
60%) in krvne celice ali krvničke. 
Volumen krvi je 8% telesne teže 
(78 ml/kg telesne teže). Celotna ko
ličina krvi je torej sorazmerna te
lesni površini in se pri zdravih ose
bah v času mirovanja ne spreminja. 
Stalnost količine krvi je zelo važna 
za delovanje srca (minutni volu
men), krvnega pritiska, izmenjave 
plinov v pljučih in normalnega dela 
ledvic. Pomembno je tudi, da so 
plazma in celice v nekem določenem 
razmerju. 

K r i prenaša hranilne snovi na kraj 
njihove uporabe, od tod pa odnaša 
presnovke do izločilnih organov. V 
krvi krožijo hormoni, fermenti ipd. 
K r i povezuje organe in s tem omo
goča funkcijsko enotnost organiz
mu. Po krvi se nenehno obnavlja 
tkivna tekočina in končno, kri skrbi 
tudi za prenos toplote po telesu. 

Sestavni del krvi so tudi krvne ce
lice, in sicer: rdeče krvna telesca, 
bela krvna telesca in krvne ploščice. 
Te celice se tvorijo v krvotvornem 
tkivu. 

Največ je rdečih krvničk ali 
eritrocitov. Te imajo rdeče krvno 
barvilo ali hemoglobin, zato je kri 
rdeča. Na hemoglobin se veže kisik. 
Bela : krvna telesca ali levkociti so
delujejo pri obrambnih reakcijah 
organizma v boju proti kužnim 
klicam ali bakterijam. 

Krvne ploščice ali trombociti ima
jo pomembno vlogo pri strjevanju 
krvi K R V N E G R U P E 

Krvne grupe ljudi predstavljajo 
nespremenljive biološke karakteri
stike, ki se na osnovi dednosti pre
našajo iz generacije v generacijo. 
Oznaka »krvna grupa« ne pomeni, 
da je vezana samo na kri, to je 
eritrocite, pač pa je to lastnost tudi 
drugih organov, in tkiv, tako da pred

stavlja za celoten organizem neko 
odrejeno biološko individualnost. 

Na osnovi hemolitičnih reakcij 
smo ljudje razdeljeni na štiri krvne 
grupe: A, B, 0, A B in številne pod-
grupe, med katerimi je • najbolj 
poznan R H faktor (Rhesus faktor). 
Krvne grupe določamo po prisot
nosti določenih kemičnih substanc v 
krvni plazmi (izoaglutinini alfa in 
beta ter izolumalizini). 

Bolnik lahko dobi transfuzijo krvi 
z enako grupo in R H faktorjem, kot 
jo ima sam, v obratnem primeru 
pride do težkih reakcij, ki lahko 
povzročijo tudi smrt. Zato opravijo, 
preden dajo bolniku transfuzijo, več 

i navzkrižnih preizkusov z vzorcem 
krvi v steklenici in bolnikove krvi. 
da ne pride do pomote. 

T R A N S F U Z I J A K R V I I N 
N J E N I H D E R I V A T O V 

Transfuzijo krvi v medicini upo
rabljajo, da nadoknadijo izgubljeno 
kri ali njene sestavne dele (pri raz
nih obolenjih) v primeru, ko organi
zem ne proizvaja dovolj krvi, oziro
ma, ko je potrebno, da se izgubljena 
kri čimprej nadoknadi. 

Transfuzijo uporabljajo v vseh 
vejah medicine, najbolj pogosti 
vzroki zanjo pa so: krvavitve, šok, 
poškodbe posameznih delov telesa, 
med in po kirurških posegih, pri 
raznih obolenjih itd. 

Včasih so v vseh teh primerih 
uporabljali le transfuzijo krvi, danes 
pa vemo, da se lahko dajo le po
samezne sestavine krvi, kot je plaz
ma, serum, eritrociti, levkociti, 
trombociti in posamezne beljako
vine krvi. To je zelo velik dosežek, 
zlasti pri obolenjih, kjer ne preobre-
menjujemo krvnega obtoka bolnika 
s celo krvjo, ampak samo s sestavi
nami, zaradi katerih je transfuzija 
potrebna. 

Poglejmo si še nekaj podatkov, 
koliko krvi so porabili v Splošni bil-
nici Jesenice: 
Leto Količina porabljene krvi 
1978 549.875 ccm 
1979 • 707.620 ccm 
1980 784.170 ccm 

Poleg sama krvi so v letu 1980 
porabili tudi 116 litrov plazme (kri 
brez krvničk), za kar je potrebno 
okrog 350 litrov krvi. 

Zanimivi so tudi podatki, kolikšna 
je bila poraba krvi po posameznih 
oddelkih v jeseniški bolnici. 

Kot vidimo iz zgornjih podatkov, 
so potrebe jeseniške bolnice vedno 
večje. Po eni strani zaradi nezgod ali 
obolenj, kjer je potrebna transfuzi
ja, po drugi strani pa zaradi sodob
nejšega načina zadravljenja. Da se 
je bolnica lahko oskrbela s tako koli
čino krvi, je bilo potrebnih 2614 
krvodajalcev (če enemu krvodajalcu 
vzamejo povprečno 300 cca krvi). 

Številke so dovolj zgovorne, zato 
je zaželeno, da bi vsak zdrav in pol
noleten občan postal krvodajalec, da 
bi pomagal reševati življenja in 
zdraviti obolenja. 

O D D E L E K 1979 1980 
Kirurgija 
CIT (centralna intenzivna terapija) 
Interna 
Karonarna enota 
Ginek. in porodništvo 
Otroški oddelek 
Kirurška ambulanta 
Rehabilitacija 

233.100 cca 
331.610 cca 
60.770 cca 
22.630 cca 
52.560 cca 

1.400 cca 
3.170 cca 
2.380 cca 

233.700 cca 
338.345 cca 
101.230 cca 
35.340 cca 
70.145 cca 

1.510 cca 
3.120 cca 

780 cca 
S K U P A J 707.620 cca 784.170 cca 
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Pogonska goriva iž biomase 
Raziskave na področju izkoriščanja biomase za pridobiva

nje energije so zelo razširjene. Znanih je deset raznih postopkov 
z biomaso, ki j ih raziskujejo v mnogih državah in med njimi je 
sedem držav mnenja, da so zanimivi. Omejene razpoložljivosti 
biomase omejuje njeno uporabo samo na nekatere države. Do 
leta 2000 pričakujejo, da bo naraščal delež te vrste energije na 
pet milij. naftnih enot letno in leta 2020 na deset milij. ton 
letno. 

Jedrska fuzija 
V okviru te študije je bilo tudi raziskano stanje razvoja na 

področju jedrske fuzije in pri tem so posebej upoštevali raz
iskave o magnetni vezavi in fuziji. Ugotovili so, da celo pri 
pospešitvi raziskav ne kaže, da bi lahko do leta 2020 ekonomsko 
izkoriščali ta sistem, to je termo-jedrsko fuzijo za energijo. 

Pridobivanje plina z visoko toplotno vsebnostjo 
iz premoga 
V raznih državah raziskujejo pridobivanje visoko kvalitet

nega plina s preko 125 joulpv (8500 kcal/kub. m) iz premoga po 
Lurgi postopku in s pomočjo procesne toplote iz visoko tempe
raturnih reaktorjev. Ekonomičnost tega postopka pričakujejo v 
eni državi med leti 1995 in 2005 in v štirih drugih državah neko
liko kasneje. Delež te energije bo dosegal leta 2000 24 milij. ton 
naftnih enot letno in do leta 2020 78 milij. ton. 

Pridobivanje plina z nizko toplotno vsebnostjo 
iz premoga 
Že nekaj let nazaj tekoče izboljšujejo v nekaterih državah 

pretvarjanje črnega ali rjavega premoga v plin slabše kvalitete, 
vendar pri tem ne pričakujejo pred letom 2000 ustrezne ekono
mičnosti. 

Ker lahko plin z manjšo toplotno vsebnostjo ekonomsko 
transportiramo samo na krajše razdalje, je njegova uporabnost 
regionalno omejena. Zato pričakujejo, da bo leta 2010 narastel 
njegov delež pri preskrbi z energijo na deset milij. ton naftnih 
enot letno in leta 2020 na 18 milij. ton. 

Magnetno hidrodinamična tehnologija (MHD) 
Pri M H D tehnologiji je predvideno pretvarjanje premoga v 

termoelektrarnah pri zelo visokih temperaturah v ionizirani 
plin. Tega potem z vodenjem skozi magnetno polje uporabijo 
dodatno za pridobivanje električne energije. Ta tehnologija je 
danes šele v pričet nem stanju razvoja in zato ne bo na razpo
lago pred letom 2000. Danes jo razvija samo ena država in v 
letu 2010 računajo na milij. ton naftnih enot letno in leta 2020 
na deset milij. ton. 

Nefosilni proizvodni sistemi za pridobivanje vodika 
V tej analizi so raziskovali dva postqpka za pridobivanje 

nefosilnega vodika, in sicer elektrolizo ter termokemični 
postopek. Čeprav bo postopek pridobivanja vodika z elektrolizo 
na razpolago šele po letu 1985 in kemični postopek po letu 2000, 
vendar lahko šele znatno kasneje pričakujemo veliko uporabo. 
Za leto 2010 cenijo preskrbo s to vrsto energije na milijon ton 
naftnih enot letno in pri pospešeni raziskovalni dejavnosti leta 
2020 osem milij. ton. Tej tehnologiji pripisujejo ekonomski 
pomen šele mnogo kasneje in še to v povezavi z jedrsko fuzijo. 

Vplinjevanje premoga pod zemeljsko površino 
Tehnologijo podzemeljskega vplinjevanja premoga so v tej 

študiji obravnavali s stališča dveh možnosti. Prva je pridobi
vanje plina iz premoga, ki ga je mogoče uporabiti v industrij
skih napravah in druga v povezavi z drugimi nosilci energije za 
pridobivanje električnega toka. Ta tehnologija bo ob razpolož
ljivih nahajališčih na razpolago po letu 1985 in bo šele po letu 
1990 pridobila na svojem pomenu. Danes izvajajo ustrezne 
raziskave v štirih državah. Njena uporaba je ob naraščajoči 
ceni nafte ekonomsko upravičena. Za leto 2010 računajo na 
1 — 2 milij. ton naftnih enot in leta 2020 na 2—3 milij. ton. 

RAZVOJ PORABE ENERGIJE 
Predvideno povečanje porabe 
V spodnjih razpredelnicah je za 15 držav IEA do leta 2020 v 

odstotkih navedeno povečanje porabe posameznih energetskih 
virov. Prva prikazuje situacijo pri normalnem poteku razvoja in 
druga pri pospešenem. 

Energetski vir 1980 1990 2000 2010 2020 
premog 21,0 24,5 27,4 32,5 34,8 
nafta 48,2 39,7 33,0 26,3 23,2 
zemeljski plin 17,6 17,1 13,6 10,4 7,3 
jedrska energija 6,2 10,6 16,7" 20,6 24,0 
vodna energija 6,7 7,0 6,7 6,1 5,3 
obnavljajoča energija 0,3 1,1 2,6 4,1 5,4 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
premog 20,9 24,9 28,8 33,8 35,9 
nafta 46,9 35,0 26,4 19,0 15,9 
zemeljski plin 19,1 19,3 13,8 11,0 9,0 
jedrska energija 6,1 11,7 19,2 24,0 26,8 
vodna energija 6,7 6,8 6,9 5,9 5,1 
obnavljajoča energija 0,3 2,2 4,9 6,3 7,3 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Premog 
Študija predvideva, da bo delež premoga pri celotni porabi 

primarne energije narastel z 21 % v letu 1980 na 32 % v letu 
2010. To ustreza povečanju porabe s 750 milij. ton naftnih enot 
v letu 1980 na 2080 milij. ton v letu 2010. Pri pospešenem razvo
ju raziskav bo narasla ta količina na 34%, oziroma 2230 milij. 
ton. 

Da bi v teh državah zagotovili potrebne količine premoga, 
bo potrebno velike količine uvoziti. Medtem ko so leta 1980 
uvozili okoli 100 milij. ton enot črnega premoga, se bo do leta 
2000 ta količina povečala za trikrat in do leta 2010 na 450- 600 
milij. ton enot črnega premoga (1 kg nafte ustreza 1,5 enotam 
črnega premoga). 

S povečanjem proizvodnje -premoga bodo zahtevnejše tudi 
naloge, povezane z ureditvijo problemov onesnaževanja 
ozračja. To je povezano tako s problemom povečanja ogljiko
vega dioksida v ozračju, kakor tudi z odžveplanjem premoga z 
višjo vsebnostjo tega elementa. Danes je v teku vrsta 
raziskovalnih projektov, katerih namen je pravočasno razviti 
ustrezne naprave za zaščito ozračja. Nove tehnologije, ki so bile 
v povezavi s premogom prej omenjene (pridobivanje visoko 
kvalitetnega plina, utekočinjenje, kombinacija pridobivanja 
slabega plina in vplinjevanja pod pritiskom), pridejo v poštev v 
drugi tabeli. Ostale navedene tehnologije bodo postale 
pomembnejše šele v kasnejšem obdobju. 

Nafta in plin 
Študija predpostavlja, da je bila celotna potreba po primar

ni energiji v 15 državah I E A krita leta 1980 48 % z nafto in 18 % 
s plinom. Ob upoštevanju predvidenega razvoja do leta 2010 je 
mogoče pričakovati zmanjšanje deleža nafte na 26 % in plina na 
10%. Obravnavane tehnologije, ki se nanašajo na nafto in plin 
kot predelavo oljnih peskov in škriljavcev, kakor tudi iz
boljšanje tehnologije pridobivanja ter črpanja, so upoštevane 
v drugi tabeli. Prav tako tudi tehnologije, ki obetajo izkorišča
nje porabe nafte. 

Jedrska energija 
Delež jedrske energije bi naj narastel s šest odstotkov v 

letu 1980 na 21 % v letu 2010 in pri pospešeni raziskovalni dejav
nosti celo na 24%. Zgoraj navedene tehnologije, ki so povezane 
z jedrsko energijo, so upoštevane v drugi tabeli. Uporaba 
jedrske fuzije pa bo prišla na vrsto šele v kasnejšem obdobju. 

ŽELEZAR 7 



VELIČASTNO SREČANJE BORCEV NOV IN MLADINE SOZD SLOVENSKE ŽELEZARNE NA MEŽAKLJI 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

žgali enajst domačij, poleg treh koč. 
V njih pa je zgorelo tudi 24 domači
nov, od najmlajšega osemmesečnega 
Primoža do najstarejšega Jakoba 

^Smoleja, ki je bil star 76 let. 
Po svojem pozdravnem govoru je 

•predsednik aktiva ZB NOV naše že
lezarne, ki je bil letošnji organizator 
srečanja, predal besedo slavnostne
mu govorniku, sekretarju medobčin
skega sveta Zveze komunistov Slo
venije za Gorenjsko in članu cen
tralnega komiteja Z K S Zdravku 
Krvini . Njegov govor v nadaljevanju 
v celoti objavljamo. -

Po slavnostnem govoru je udele
žence devetega srečanja pozdravil 
sekretar koordinacijskega sveta 
ZSMS SOZD Slovenske železarne 
Tihomir Kostič in ob tej priliki pro
glasil 46 najboljših mladih delavcev 
— samoupravljalcev v delovnih 
organizacijah SOZD Slovenske žele
zarne. Tudi njegov govor v nadalje
vanju v celoti objavljamo, na mla
dinski strani pa seznam najboljših 
mladih delavcev — samouprav
ljalcev. 

Deveto srečanje je v imenu repu
bliškega odbora ZZB NOV pozdravil 
Jože Ulčar in opravičil predsednika 
Janeza Vipotnika, ki je bil zadržan z 
drugo dolžnostjo. Ob tej priliki je 
izročil pihalnemu orkestru Jeseni
ških železarjev priznanje medobčin
skega sveta ZZB NOV za Gorenjsko 
za negovanje borbene, partizanske 
pesmi, s čimer veliko prispevajo k 
razvijanju revolucionarnih tradicij 
in kulturnega izročila naše narodno
osvobodilne borbe. 

Pozdravna pisma devetega sreča
nja — republiškemu odboru ZZB 
NOV, centralnemu komiteju Zveze 
komunistov Slovenije in republiški 
konferenci ZSMS, je prebral Niko 
Kešina, najboljši mladi delavec — 
samoupravljalec v TOZD Eletrode 
naše železarne. 

Sledil je vsebinsko bogat kulturni 
program, v katerem so izvajalci: pi
halni orkester Jeseniških železarjev. 
ansambel narodnih plesov in pesmi 
D P D Svoboda Tone Čufar Jesenice 
in recitatorja Franci Pogačnik in 
Borut Verovšek z besedo, glasbo in 
plesom obudili štiriletno obdobje na
rodnoosvobodilnega boja in sociali
stične revolucije. Scenarij z izborom 
besedila je pripravil Joža Vari. 

Delegaciji, sestavljeni iz delavk in 
delavcev vseh delovnih organizacij 
SOZD Slovenske železarne, sta s sre
čanja odnesli tudi venca k spomeni- . 
ku na Obranco in v Srednjo Radov-
no k spomeniku umorjenih in požga-
nih domačinov. Tako kot običajno 
so se tudi letošnjega srečanja udele
žili številni zastavonoše s prapori 
organizacij ZZB NOV. 

Tovariško srečanje, ki se je nada
ljevalo do mraka, so s krajšimi kul
turnimi programi popestrili pihalni 
orkester Jeseniških železarjev. moški 
pevski zbor Vintgar in godba na pi
hala D P D Svoboda Gorje. Po
skrbljeno pa je bilo tudi za športno-
rekreativno dejavnost. Udeleženci 
so se lahko pomerili v streljanju z 
zračno puško in vlečenju vrvi. Za 
prijetno popestritev pa so poskrbeli 
tudi člani T V D Partizan Blejska 
Dobrava, ki so pripravili bogat 
srečolov. Za ples pa je v splošno za
dovoljstvo igral Gornjesavski kvin
tet. 

Vsekakor je letošnjemu srečanju 
in seveda zadovoljstvu udeležencev, 
veliko prispeval posrečeno izbran 
kraj srečanja, ob domu železarjev na 
Mežaklji, poleg izrednega vremena, 
ki je omogočil udeležencem, da so 
lahko občudovali naše Julijce iz dru
gega zornega kota. Izjemno lepo ure
jena okolica doma, preskrbljenost s 
sedeži za vse udeležence, zadostna in 
cenena ponudba hrane in pijače, kar 
so zelo dobro opravili delavci naše 
TOZD Družbena prehrana in po
nudba tobačnih izdelkov, družabno-
športnih rekvizitov in spominčkov. 
kar je v svojem kiosku nudila To
bačna tovarna Ljubljana — enota 
Jesenice, je prispevalo k popolnemu 
zadovoljstvu udeležencev. 

Po letošnjem programu obnovi
tvenih del v železarskem domu na 
Mežaklji je bila na domu v celoti 
obnovljena streha, zamenjan elek
trični kabel od transformatorja do 
doma, obnovljena vodovodna insta
lacija s koritom na prostem in neka
tera druga dela. Izredno velika dela 
pa so bila opravljena pri urejanju 
okolice in redčenju gozda ob domu. 
pri čemer so veliko delo opravili bri-

fadirji mladinske delovne brigade 
elezar in drugi brigadirji, poleg de

lavcev Gozdnega gospodarstva Bled. 
Nekoliko izboljšana in izravnana je 
bila tudi cesta na Mežakljo, dovolj 
pa je bilo tudi prostora za številne 
avtobuse in osebna vozila. Organiza
torji so za primer slabega vremena 
postavili tudi nekaj šotorov, na me

stu pa so bile tudi reševalna služba, 
poklicni gasilci Železarne in železar
ska narodna zaščita, poleg delavcev 
milice, ki so skrbeli za nemoten eno
smerni prevoz udeležencev in drugih 
obiskovalcev Mežaklje. 

Čeprav je Mežaklja že doslej ob vi
kendih imela veliko obiskovalcev, je 
s sobotno prireditvijo dobila potrdi
tev svoje privlačnosti in priljublje
nosti, naša železarna pa potrditev, 
da je ravnala prav, da je dom od
kupila in se lotila postopne obnove, 
ki naj bi bila predvidoma zaključena 
prihodnje leto do občinskega prazni
ka. Ze v soboto je bilo izrečenih več 
pobud ža večje družbenopolitične 
manifestacije, ki naj bi se odvijale 
na tem prostoru ob domu prihodnje 
leto. Tako so najbolj odgovorni so
glašali, da naj bi bilo drugo leto sre
čanje borcev N O V in aktivistov 
Osvobodilne fronte, katerega gosti
telj je jeseniška občina, na Mežaklji. 
Mnogi so se tudi navduševali, da bi 
morali na Mežaklji ob domu organi
zirati tudi vsakoletna prvomajska 

srečanja delavcev in občanov jeseni
ške občine. In še in še so bile pobude. 
Vsekakor je led prebit in tako ureje
na okolica doma, da vse to lahko z 
manjšimi stroški izpeljemo. Še toli
ko bolj, ker vse kaže, da se bo pomla
di pričelo tudi z obnovo ostalih dveh 
domov na Mežaklji, s čemer bo Me
žaklja ponovno zaživela. Gozdno go
spodarstvo Bled tudi redno vzdržuje 
cesto in je z redkimi izjemami vso 
zimo vozna. S skupnimi močmi vseh 
lastnikov domov in Gozdnega gospo
darstva Bled pa bi cesto lahko po
stopno še izboljševali in v perspekti
vi celo asfaltirali. To pa Mežaklja 
tudi zasluži, kajti poleg lepote in 
izrednega okolja ima čudovit gorski 
zrak, mir in neizčrpne možnosti za 
letne in zimske športno rekreativne 
dejavnosti, poleg seveda koristenja 
dopusta v obnovljenem domu. 

Te izredne kvalitete Mežaklje so v 
soboto tudi enoglasno potrjevali vsi 
udeleženci devetega srečanja borcev 
N O V in mladine SOZD Slovenske 
železarne. 

POZDRAVNA PISMA IX. SREČANJA 
REPUBLIŠKEMU ODBORU ZZB NOV SLOVENIJE. 

CENTRALNEMU KOMITEJU ZVEZE KOMUNISTOV SLO
VENIJE IN REPUBLIŠKI KONFERENCI ZVEZE SOCIALI
STIČNE MLADINE SLOVENIJE 

Borci narodnoosvobodilne vojske, delavci delovnih orga
nizacij SOZD Slovenske železarne se letos že devetič srečuje
mo, in sicer tokrat na partizanski Mežaklji nad Jesenicami. 
Našim srečanjem se zadnja leta pridružuje tudi mladina naše 
sestavljene organizacije, ki bo nadaljevala s to tradicijo, ko 
bo zadnja generacija nekdanjih borcev in aktivistov 
narodnoosvobodilne borbe odšla v pokoj. 

Z našimi srečanji, ko so vsako leto v drugem kraju, zna
nem iz naše narodnoosvobodilne borbe, utrjujemo medseboj
ne vezi nekdanjih borcev in sedanjih sodelavcev v veliki 
družini slovenskih železarjev in predelovalcev. S temi sreča
nji oživljamo spomine na našo veliko revolucionarno pretek
lost, na našo borbo za obstoj, ohranitev in nacionalno ter 
socialno svobodo. To pa pomeni tudi prenašanje revolucio
narnih tradicij in moralnoetičnih vrednot naprednega delav
skega gibanja, narodnoosvobodilnega boja in socialist ične 
revolucije na mlajše generacije sedanjih in bodočih gradite
ljev naše social ist ične samoupravne, neodvisne in neuvršče
ne domovine. Mladi te vrednote vnašamo v vsakodnevno 
bitko pri uresničevanju politike ekonomske stabilizacije, pri 
uresničevanju naših planskih obveznosti in nadaljnji rasti 
delovnih organizacij naše sestavljene organizacije združene
ga dela Slovenske železarne. 

S tega vel ičastnega zbora vam pošiljamo prisrčne, po
zdrave. 

borci NOV, delavci in mladina SOZD Slovenske železarne 

FRANCU LESKOŠKU-LUKI 
Borci narodnoosvobodilne vojne, delavci in mladina 

SOZD Slovenske železarne, zbrani na devetem srečanju na 
Mežaklji nad Jesenicami, ti, tovariš Luka, pošiljamo prisrčne 
pozdrave z najlepšimi željami za tvoje zdravje. 

Zal nam je, ker te ni med nami, med borci in mladino — 
železarji in predelovalci Slovenije, s katerimi si bil in si pove
zan že skoraj pol stoletja prek revolucionarnega delavskega 
gibanja med obema vojnama, prek naše narodnoosvobodilne 
borbe in social ist ične revolucije in povojne obnove in izgrad
nje naše domovine, še predvsem pa črne metalurgije. 

Hvaležni smo ti za tvojo veliko skrb, ki si jo v življenju 
namenjal za razvoj težke industrije.se posebno metalurgije in 
za nas delavce v težki industriji. Ravno zato si, ne glede na 
tvojo fizično odsotnostjZ nami. 

Želimo ti zdravja in da bi še dolgo prihajal med nas slo
venske železarje in predelovalce. 

Borci NOV, delavci in mladina SOZD Slovenske železarne 

POZDRAV MLADIH 
NA IX. SREČANJU 

8 ŽELEZAR 

Letos prvič slovenski železarji 
združujemo srečanje borcev NOB s 
srečanjem mladih, združenih v veli
kem kolektivu slovenskih železarjev 
in predelovalcev. Sicer smo se mladi 
iz naše sestavljene organizacije tudi 
doslej srečevali in krepili medseboj
ne odnose, tovarištvo in kolektiv
nost. Z današnjim srečanjem pa pre
haja srečanje v novo kvaliteto, s 
katero mladi začenjamo prevzemati 
odgovornost za prenašanje tradicij 
in moralnih kvalitet naše revolucije 
na mlade rodove, ko se boste vi, spo
štovani borci poslovili od "aktivnega 
dela v naših delovnih organizacijah. 

Mladi se zavedamo te velike odgo
vornosti, kajti vemo, da prenašanje 
revolucionarnih tradicij na mlade 
rodove pomeni vnašati v naše vsako
dnevno delo., v našo samoupravno in 
politično delovanje in naše medse
bojne odnose neprecenljive kvalitete 
naše revolucije — tovarištvo, soli
darnost, enotnost, medsebojno 
zaupanje, vztrajnost, požrtvoval
nost in če bo potrebno, da stopimo v 
hran naše svobode in neodvisnosti. 

Še predvsem pa nas obvezuje, da na
prej krepimo in razvijamo bratstvo 
in enotnost naših narodov in narod
nosti, skovano v naši revoluciji. 
Zavedamo se, da je to poleg odgovor
nega in vestnega dela, pri razvoju 
naše socialistične samoupravne 
družbe, najmočnejše orožje svobode 
in neodvisnosti. 

V imenu mladih iz delovnih orga
nizacij SOZD Slovenske železarne se 
obvezujemo, da bomo mladi z vašo 
pomočjo, tovariši borci, nadaljevali 
ta velika srečanja in še naprej krepi
li tovariške odnose in kolektivizem 
med nami slovenskimi železarji in 
predelovalci. 

Čestitam proglašenim najboljšim, 
mladim delavcem samoupravljalcem 
in želim, da bi bili še naprej zgledni 
delavci v svojih delovnih kolektivih, 
vam, tovariši borci, pa želimo mladi 
veliko zdravja in zadovoljstva. 

(Seznam najboljših mladih delav
cev samoupravljalcev v delovnih 
organizacijah SOZD Slovenske žele
zarne ohjavljamo na mladinski stra
ni.) 

http://industrije.se


GOVOR ZDRAVKA KRVINE, 
SEKRETARJA MEDOBČINSKEGA SVETA 

ZKS GORENJSKE 

Zelo sem vesel in počaščen, da vas 
lahko danes tu na Mežaklji pozdra
vim v imenu medobčinskega sveta 
ZKS in vseh delovnih ljudi Gorenj
ske na devetem tradicionalnem sre
čanju borcev NOB in mladine slo
venskih železarn in tistih predelo
valcev, ki so vključeni v to_ sestav
ljeno organizacijo združenega dela. 

Tudi današnje srečanje je tesno 
povezano s praznovanjem obletnic 
iz naše revolucionarne preteklosti, 
ko je Komunistična partija Jugosla
vije s tovarišem Titom na čelu pri
žgala baklo odpora in boja proti 
okupatorju. Letos s ponosom pra
znujemo 40-letnico ustanovitve 
Osvobodilne fronte in vstaje sloven
skega naroda in 36 let svobodne gra
ditve v naši samoupravni skupnosti 
narodov in narodnosti Titove Jugo
slavije. 

Še posebej je pomembno, da smo 
se zbrali tu na Mežaklji, kjer je bila 
1. avgusta 1941 prva bitka z okupa
torjem v jeseniški občini, kjer sta 
padla prvoborca Ferdo Koren in 
Viktor Arzenšek. Prav tu so prole-
tarske Jesenice pred 40 leti ponosno 
dvignile zastavo upora in začele ne
izprosen boj proti okupatorjem in 
domačim izdajalcem. Na ta dan tudi 
železarske Jesenice praznujejo vsa
ko leto svoj občinski praznik. 

Pomen teh obletnic je velik, saj 
obeležujemo pričetek težkega in 
krvavega boja za socialne in nacio
nalne pravice naših narodov in na
rodnosti, boja v katerem se je roje
vala naša samoupravna družba. 

Ne moremo izreči ali napisati vse
ga tistega, kar ste vi borci napravili 
za zmago slovenskega naroda in dru
gih jugoslovanskih narodov in na
rodnosti v boju proti okupatorju, za 
našo svobodno samoupravno družbo 
in za boljše življenje našega delov
nega človeka. Ohraniti moramo te 
pridobitve in naprej razvijati Titovo 
in Kardeljevo smer socialističnega 
samoupravnega razvoja, vztrajno, 
dosledno in pogumno, kot sta to 
delala tovariša Tito in Kardelj. S 
tem se bomo oddolžili vsem borcem 
narodnoosvobodilne borbe, posebej 
tistim, ki so dali svoja življenja za 
našo svobodo, za demokratični sa
moupravni razvoj naše družbe in 
predvsem za družbenoekonomski 
položaj delovnega človeka in občana 
v našem političnem sistemu sociali
stičnega samoupravljanja. 

Mlada generacija spoštuje in čuti 
vrednote narodnoosvobodilne borbe 
in socialistične revolucije, spoznava 
jih - iz šolskih knjig, iz literature, 
glasbenih in likovnih del na temo 
narodnoosvobodilne borbe in iz ne
posrednih srečanj z borci, kakršno je 
današnje, kar je izrednega pomena 
za prenašanje tradicij narodnoosvo
bodilne borbe za mlado generacijo. 
Te vrednote mladina doživlja tudi 
v času graditve naše samoupravne 
socialistične skupnosti, j ih ohranja 
in nadalje razvija in plemeniti pri 
uresničevanju sedanjh' nalog na 
delovnih akcijah, v šoli, v združe
nem delu in celotnem samouprav
nem in političnem življenju naše 
družbe. 

Gospodarska trdnost in stabilnost 
sta eden poglavitnih elementovmoči 
našega samoupravnega sistema, na
še samostojnosti in nadaljnjega 
uspešnega razvoja. 

Sedanja bitka za gospodarsko sta
bilizacijo zahteva od vseh nas, da se 
dosledno ravnamo po sprejetih skle
pih in usmeritvah na vseh nivojih 
našega družbenega življenja. Ta bit
ka pa je neločljivo povezana z utrje
vanjem družbenoekonomskega polo
žaja delavca v združenem delu. 

Zato prav na tem srečanju borcev 
železarjev in predelovalcev moramo 
izreči vso podporo nedavno spreje
tim stališčem predsedstva S F R J v 
zvezi z resnimi gospodarskimi raz
merami, ki j ih je poslalo zvezni 
skupščini, v katerih zahtevajo odloč
nejše in učinkovitejše ukrepanje 
vseh dejavnikov v družbi; zlasti 
izvršnih organov, da bi preprečili 
nadaljnje negativne tokove, ki bi 
lahko vplivali na splošno družbeno
politično stabilnost države in na 
njen mednarodni položaj. Podpiramo 
tudi smernice in stališča, ki jih 
je na letni skupščini Zveze združenj 
borcev NOV izrekel tovariš Janez 
Vipotnik, ki je med drugim dejal: 
»Čas, v katerem živimo, ima takšen 
značaj, da bi se morali v svojem delu 
in svojem obnašanju vsi prilagoditi 
splošnemu pozivu narodu, ki ga daje 
partija, socialistična zveza in država 
v kompliciranih gospodarskih, raz
merah. Po starem ni mogoče naprej. 
Odločno gre dalje razvijati samo
upravljanje in širiti ter krepiti pravi
ce delavcev, da bodo storili nov ko
rak v uveljavljanju svoje vodilne 
vloge na vseh področjih družbenega 
upravljanja in odločanja.« 

Gorenjsko gospodarstvo je v stabi
lizacijskih prizadevanjih doseglo ne
katere ugodne rezultate. Pozitivni 
premiki so bili napravljeni predvsem 
na področju ekonomskih odnosov s 
tujino pri povečanju izvoza in 
zmanjševanju uvoza ter še posebej 
na področju razporejanja dohodka 
za posamezne namene porabe, pred
vsem osebne porabe. Zmanjšali smo 
investicijsko porabo in v celoti umi
rili rast zaposlovanja, predvsem iz 
drugih podočij. 

Zelo pomembno je v teh stabili
zacijskih prizadevanjih, da smo na 
Gorenjskem v prvem polletju kot 
tudi lansko leto brez izgub v organi
zacijah združenega dela in družbe
nih dejavnostih. Le nekaj temeljnih 
organizacij združenega dela je imelo 
60 milijonov din izgube, ki pa so 
pokrite z rezervnimi skladi temelj
nih ali delovnih organizacij. Največ 
med temi temeljnimi organizacijami 
je takih, ki so sezonskega značaja, 
ko se Ustvarjeni dohodek pokaže šele 
v drugem polletju. 

Zdravko Krvina 

Ob pozitivnih premikih pa so se v 
nekaterih organizacijah združenega 
dela zaostrili pogoji ustvarjanja in 
pridobivanja dohodka, kar je upo
časnilo rast industrijske proizvodnje 
zaradi slabše, ponekod celo kritične 
preskrbe z reprodukcijskim mate
rialom, zlasti še uvoženim in zaradi 
zapiranja tržišča ob neuresničeva-
nju enotnega jugoslovanskega trga. 

Tem negativnim pojavom so se 
pridružili še neobvladana politika 
cen, prepočasno uresničevanje do
hodkovnih odnosov pri ustvarjanju 
skupnega prihodka in dohodka. 

Tudi na železarskih Jesenicah so 
prizadevanja za gospodarsko stabili
zacijo rodila že pomembne rezulta
te. -Kljub povečanju materialnih 
stroškov v organizacijah združenega 
dela, je jeseniško gospodarstvo v 
prvem polletju letošnjega leta bilo 
prvič v celoti brez izgub in ustvarilo 
dohodek za nadaljnji gospodarski in 
družbeni razvoj. 

Še posebej je pomembno, da je že
lezarna Jesenice ustvarila v sedmih 
mesecih letošnjega leta milijardo 
450 milij. .dinarjev dohodka, oziroma 
825 milijonov dinarjev čistega do
hodka ali za 36,5 % več kot v istem 
obdobju lanskega leta. Tudi čistega 
dohodka je ostalo več za skupno po
rabo in razširjanje materialne osno
ve dela kot v prejšnjem letu 1980. 

Ta dohodek je Železarna ustvarila 
z izdelavo 233.500 ton kvalitetnejših 
jekel, v vrednosti osem milijard 400 
milij. dinarjev ustvarjenega celot
nega prihodka. Če ne bi bili v tako 
veliki meri porasli stroški proizvod
nje, bi bil ostanek dohodka se bistve
no večji. Osebne dohodke je poveča
la za 24 % v odnosu na isto obdobje 
lanskega leta. To je zelo pomembno, 
da je železarna Jesenice dosegla take 
rezultate, ker je s temi doseženimi 
rezultati dana dobra osnova za na
daljnjo posodobitev tehnologije v 
Železarni in izgradnjo elektrojeklar-
ne II, ki je za obostoj Jesenic, Go
renjske in celotne Slovenije nujno 
potrebna. 
' Za to naložbo imajo jeseniški žele-

zarji močno družbenopolitično in sa
moupravno podporo v gorenjskem 
združenem delu, družbenopolitičnih 
skupnostih in družbenopolitičnih 
organizacijah celotne Gorenjske. 

Moram poudariti, da so ti rezulta
ti plod močne politične in samo
upravne aktivnosti v temeljnih 
organizacijah združenega dela, de
lovni organizaciji in v družbenopoli
tičnih organizacijah in samouprav
nih organih jeseniške občine. 

Seveda s tem ne mislim, da so že 
dosegli vse tisto, kar so si sami 
postavili v programe ekonomske sta
bilizacije in kar so jih postavili naši 

samoupravni in politični dejavniki 
na vseh nivojih naše družbene skup
nosti. T u nas vse skupaj čaka še 
veliko dela, predvsem v organizaciji 
dela, delovni in tehnološki disciplini, 
štednji pri materialu in materialnih 
stroških, administraciji, kvaliteti 
izdelkov, še posebej pa pri uveljav
ljanju nagrajevanja po delu in rezul
tatih dela, ki ga prepočasi uresniču
jemo. 

Imamo velike potenciale na na
šem-področju, na področju Gorenj
ske in neizmerno pripravljenost na
ših delovnih ljudi za nadaljnjo iz
gradnjo in utrjevanje našega politič
nega sistema socialističnega samo
upravljanja. Pri tem pa je temeljno 
vprašanje krepitev vloge in položaja 
delovnega človeka in občana v tem 
samoupravnem družbenem procesu. 
Zato je odločanje mimo delavcev in 
občanov ter mimo institucij politič
nega sistema, skozi katere se uresni
čujejo interesi delavcev in občanov, 
poglavitna ovira za hitrejšo in celo
vito družbeno preobrazbo na teme
ljih samoupravnega združenega de
la. 

Upoštevati moramo tudi, da se 
naš samoupravni preobrazbeni pro
ces odvija v času velikih protislovij 
in navskrižij, ki izhajajo iz gospodar
ske in politične krize v svetu. Ravno 
zaradi tega moramo biti še posebej 
pozorni pri uresničevanju politike 
združevanja in usklajevanja intere
sov združenega dela. Zveza komuni
stov je bila in ostane faktor, ki 
deluje v progresivnem usmerjanju 
družbene preobrazbe in vloge člove
ka v celotnih reprodukcijskih odno
sih. Protislovja, ki se stalno pora
jajo, bomo reševali le z ustvarja
njem v vseh institucijah političnega 
sistema. Moč naše socialistične revo
lucije je. v organiziranem gibanju 
množic, združenih v Socialistični 
zvezi delovnega ljudstva, naslednici 
Ljudske fronte in Osvobodilne fron
te slovenskega naroda. 

Socialistična zveza združuje vse. 
ljudi in v socialistični zvezi uresni
čujemo pluralizem samoupravnih 
interesov, konkretnih interesov v 
konkretnih okoljih, kot je to veliko
krat poudarjal tovariš Edvard Kar
delj. Zato je naša skupna dolžnost, 
da delujemo v sekcijah socialistične 
zveze in na ta način rešujemo različ
na, tudi drobna družbena in osebna 
vprašanja našega delovnega človeka. 

V vsakodnevnem življenju je veli
ko vprašanj, ki vznemirjajo delovne 
ljudi in občane in povečujejo 
njihovo nezadovoljstvo. To ni samo 
vprašanje naraščanja cen in upada
nje realnih osebnih dohodkov, am
pak tudi občutek, da nekatere naše 
samoupravne in državne ustanove 
ali posamezniki prepočasi in neod
govorno, površno in malomarno 
opravljajo svoje delo in naloge, ki so 
jim zaupane. To je splet pojavov od 
primerov, ko se naš občan s težavo 
prebija po dolgih birokratskih poteh 
do raznih dovoljenj in reševanja 
drugih življenjsko važnih vprašanj 
posameznika ali njegove družine. 
Vsi takšni negativni pojavi motijo 
našega občana in delovnega človeka, 
ker se prepočasi razrešujejo, kar 
daje vtis -nesposobnosti organov za 
razreševanje življenjskih problemov 
naših ljudi. Pri tem pa se cesto po
zablja, da smo družba mi vsi, vsak 
na • svojem delovnem mestu s kon
kretnimi zadolžitvami in odgovorno
stjo, katero bomo morali najbolj do
sledno uresničevati vsi delovni ljud
je, še posebej pa tisti, ki nosijo odgo
vorne družbene, gospodarske in poli
tične funkcije, da bi se ta vprašanja 
hitreje razreševala. 

Takim primerom moramo napra
viti konec in dosledno z odgovorno
stjo reševati vsa vprašanja, ki jih 
postavljajo pred naše samoupravne 
in državne organe naši delovni 
ljudje in občani. 

To so torej problemi, ki so odraz 
naše premajhne učinkovitosti v iz
gradnji posameznih delov celovitega 
sistema samoupravnih družbenoeko
nomskih odnosov, ki bi krepili samo
upravni položaj delavca v družbeni 
reprodukciji. Vse te slabosti zahte
vajo povečane napore za boljše delo 
in gospodarjenje kot pogoj za gospo
darsko stabilnost in tudi pogoj za 
povečanje osebnega in družbenega 
standarda. Skratka, spopasti -se mo
ramo z nedelom, z neredom ter po
staviti v ospredje povečanje proiz
vodnje za izvoz, varčevanje s surovi
nami, materiali in energijo ter dobro 
izkoriščanje proizvodnih naprav in 
kapacitet. 

Dobra dva meseca je poteklo od 
III. kongresa samoupravljalcev Ju
goslavije. Kongres je sprejel usmeri
tve o vseh temeljnih vprašanjih uve
ljavljanja socialističnega samo
upravljanja v sedanjem obdobju. Bi 
stvo je v tem, kako zagotoviti 
pogoje, da bo delavec obvladal celot
no družbeno reprodukcijo, oziroma 
da bo odločal o pridobivanju in 
uporabi celotnega prihodka, ki ga s 
svojim delom ustvarja. Z resolucijo 
se kongres in delegati kongresa obra
čajo na delavski razred in na vse 
delovne ljudi, vse samoupravno in 
družbeno organizirane sile sociali
stične zavesti, v prepričanju, da 
stališča in sklepi kongresa, skupaj s 
temeljnimi opredelitvami Zveze ko
munistov Jugoslavije, pomenijo 

osnovo za najširšo družbeno akcijo 
pri razreševanju nalog in problemov, 
pred katerimi smo v tem političnem 
trenutku. Resolucija III. kongresa je, 
resnično orožje v rokah delavcev in 
zavestnih družbenih sil za uspešno 
premagovanje objektivnih težav in 
subjektivnih odporov pri uveljavlja
nju socialističnega samoupravljanja. 

Če kdaj, potem to obdobje zahte
va konkreten, organiziran pristop, 
tak je tudi sklep vseh družbenopoli
tičnih organizacij Gorenjske, da vsa
ka temeljna organizacija in organi
zacija združenega dela, krajevna 
skupnost in občina oceni svoje 
lastne razmere ter sprejme konkret
ne akcijske programe. 

Pri tem pa je treba ločiti proble
me, ki j ih delavci v temeljni organi

z a c i j i , krajevni skupnosti, lahko 
sami razrešujejo, od problemov, ki 
j ih preko svojih delegatov razrešuje
jo v širših družbenih skupnostih. V 
tem trenutku je potrebno skupaj s 
samoupravnimi organi, sindikatom 
in zvezo komunistov oceniti v vseh 
temeljnih organizacijah združenega 
dela, kje so možnosti za povečanje 
produktivnosti, kvalitete in dohod
ka. Zato moramo vsi, v vseh organi
zacijah združenega dela, zagotoviti 
kontinuiteto dela in. organiziranost 
proizvodnje ža izboljšanje gospodar
ske situacije. Le s tem bomo vsi do
kazali, da smo sklepe predsedstva 
S F R J , centralnega komiteja Zveze 
komunistov Jugoslavije in Slovenije 
ter resolucijo III. kongresa samo
upravljalcev Jugoslavije resno 
vključili kot prioritetne naloge, in da 
jih bomo dosledno uresničevali za 
naš nadaljnji razvoj samoupravne 
socialistične neuvrščene, Vedno T i 
tove in Kardeljeve Jugoslavije. 

Ne zamerite mi, da sem ob tej sve
čanosti govoril predvsem o proble
mih, premalo pa o dosežkih, čeprav 
so veliki v- tej celotni povojni 
izgradnji naše samoupravne skupno

sti, katerim temelj ste postavili 
predvsem vi, v narodnoosvobodilni 
borbi, socialistični revoluciji in v 
celotni povojni izgradnji naše samo
upravne družbe. Vendar mislim, da 
so časi taki, da je treba o tem govori
ti, da bomo lahko jutri šli še hitreje 
naprej in pokazali svetu in samemu 
sebi, da je naša izvirna samoupravna 
pot edina, ki nam zagotavlja miren 
demokratični razvoj naše samo
upravne skupnosti. 

Čaka nas veliko dela, veliko in 
zelo odgovornega dela, da bomo 
nadalje razvijali pri mlajši generaciji 
izročila slavnega obdobja osvobodil
ne vojne in revolucije, ki ste jo izbo
jevali v štiriletni borbi in povojne 
socialistične graditve naše samo
upravne skupnosti jugoslovanskih 
narodov in narodnosti. 

Želim, da se tu na Mežaklji kar 
najbolje počutite, da obudite spomi
ne na čase iz narodnoosvobodilne 
borbe in socialistične revolucije, na 
čase povojnega dela in da si skupaj 
naberemo sil za reševanje proble
mov, ki nas čakajo jutri, da bo še hi
trejši naš samoupravni razvoj, da bo 
še boljše življenje našega delovnega 
človeka. 

OB SREČANJU ŽELEZNIČARJEV 
- BORCEV 

Lepo sončno jutro nam je obetalo čudovito počutje visoko tam, 
kamor ne seže prah Železarne in kjer visoke smreke z milijoni smol
natih iglic svežijo in bogatijo zrak, ki ga vdihavamo skozi že davno 
zaprašena pljuča. 

Vsa čast organizatorjem. Res so se 
potrudili, da so vsestransko zado
voljili številne udeležence. Bogat 
kulturni program in naši neutrudni 
godbeniki in ostali izvajalci so nam 
naredili dan, ki ga bomo še dolgo z 
užitkom nosili v spominu. Vsem 
najlepša hvala. 

Se posebno se moramo zahvaliti 
upokojenci, ki smo bili v -tem jubi
lejnem letu povabljeni na srečanje, 
kar sicer ni v navadi. 

O tem smo se upokojenci precej 
menili. N i kaj* Lepo je, če si ves dan 
preskrbljen s hrano. Se dosti lepše 
je, da na tem zboru srečuješ ljudi, 
s katerimi si v dolgih letih delil 
dobro in slabo. Doživeli smo stotera 
srečanja s sodelavci, soborci, ki jih je 
naš, že zarjaveli spomin odpisal. 

Če bo ostalo pri tradiciji, potem 
je bilo za upokojene borce to sreča
nje poslednje, vsaj za večino, v zna

menju slovesa. Ampak človek se iz 
življenja nerad umika. Pa ne zaradi 
naglice, o čemer bi se dalo govoriti, 
zaradi srečanja. To gre naprej s te
boj. 

Morda bi se dalo kaj storiti. Jasno 
je, da vseh slovenskih železarjev-
borcev, ki so upokojeni, ni lahko 
spraviti na skupno srečanje s še 
aktivnimi delavci-borci, ker nas je 
zelo veliko. Morda pa bi šlo tako, da 
vsaka delovna organizacija v okviru 
SOZD Slovenske železarne organi
zira lastno srečanje še aktivnih de-
lavcev-borcev NOV, zraven pa po
vabi še svoje upokojence-borce. 
Tako bi bili svoji med svojimi, 
odpadli pa bi dragi prevozi in seveda 
bi bila tudi razlika . v stroških. 
Upokojeni borci — železarji pa bi le 
imeli občutek, da še vedno nanje 
mislijo, da so še vedno s svojimi, še 
vedno prisotni v dogajanju. 

Anton Zupan 



I V A N J A N 

KOKRŠKI ODRED 
Medtem je že preskočil 

cesto. Nemški stražar, ki je bil po 
vzkliku sodeč Korošec, je res utihnil, 
vmes pa pokašljeval. Verjetno zato, 
da prisotnosti partizanov ne bi 
začutil še kdo izmed njegovih. Tako 
še je okoli 30 borcev te čete rešilo iz 
nemškega obroča. Na Kranjsko 
poUe so prišli brez strela. 

Cisto drugače pa je bilo z drugim 
delom čete. V tej skupini je bilo 15 
mož, vodil pa jo je komandir Alojz 
Hrovat. 

Skupina je ostala v Udinem bor-
štu tudi naslednji dan, 17. aprila. Iz 
gozda ji je uspelo oditi šele na
slednjo noč, k'o je hajka začela sla
beti. V tej skupini pa sta bila tudi 
oba ranjenca: Stane Žagar ml., ki ni 
mogel več hoditi in so ga morali 
nositi, ter komandir voda Janez 
Perko. SV tej skupini so bili poleg 
komandirja Alojza Hrovata, Sta
neta Žagarja ml. in Janeza Perka 
še Jaka Rabič, Ivan Županec, 
Stane Smid, Stanko Mlakar, Ton
ček Zupan, Ivan Stroj, Stane Pavlin, 
Vladimir PeraU, Tone Paznik, 
Danilo Rejec ter brata Lado in 
Slavko Smuk. (Podatki kakor pod 
im. 

Zaradi nevarnosti in počasne hoje 
so ranjenega Staneta Žagarja ml. 
mimogrede skrili pod kup vejevja, 
da so se drugi sploh umaknili. 
Dogovorili so se, da bodo ponj 
prišli po hajki. Janez Perko, ki je 
najbolje poznal V din boršt in ni bil 
prehudo ranjen, pa se je sam zatekel 
v neko votlino. V Hrovatovi skupini 
jih je ostalo še trinajst. 

Dan po hajki so tovariši prišli po 
ranjenega Staneta Žagarja, ki je 
trpel pod vejevjem, in ga potem od
nesli v Duplje k aktivistu usnjarju 
Alojzu Zupanu. Skupini, ki je nato 
odšla, pa je Stane Žagar povedal še 
za jamo vrh savske struge pri 
Okroglem,-kjer bi se začasno lahko 
prikrili ... Medtem bi poiskali zvezo 
s preostalim delom čete. nato pa se 
takoj umaknili iz jame. 

Za to jamo je Stane zvedel od 
Franceta Križnarja-Mrkuševega z 
Okroglega. Ta mu je jamo pokazal 
nedavno, ko so v njej hoteli na
mestiti partizansko tehniko. Kar 
moč natančno jim je opisal lego 
jame in jim povedal o zanesljivem 
Francetu, potem pa so se razšli. 

Trinajsterica se je na poti proti 
Okroglemu izogibala hišam in 
čistini. Lačni in prezebli so po več-
urnem iskanju votlino odkrili. Za 
radi majhne odprtine so se težko 
stlačili vanjo. Znotraj je bila jama 
precej prostorna, a za trinajst ljudi 
vendarle majhna. Kljub temu, da 
jim je trenutno nudila skrivališče, z 
njo sploh niso bili zadovoljni. Takoj 
so ugotovili, da ne omogoča umika. 
Toda bili so potrebni počitka, zato 
so se odločili, da se bodo samo 
odpočili, že naslednji dan pa bodo 
odšli kam drugam. 

Takoj so vzpostavili zvezo z 
Mrkuševim Francetom na Okrog
lem, kamor je kar podnevi šel mladi 
Stanko Mlakar. Zvečer jim je 
France že prinesel precej hrane. 
Ta zveza je spet izboljšala razpo
loženja, kajti France je obljubil, da 
bo spet prišel. Računali so tudi, da 
bodo prav prek njega, Franceta, 

najprej prišli do zveze z drugim 
delom čete. 

Ta večji del čete tedaj res ni bil 
daleč stran. Zorana, še v temi je 
namreč tudi prešel cesto in zahodno 
od Okroglega šel ob Savi ter se z 
dnem ustavil v gozdu, zvečer pa se 
premaknil še malo zahodneje v 
ljubensko gmajno. Od tod je vzpo
stavil zvezo z ilegalko Angelco Štu-
larjevo-Zmagoslavo v Ljubnem. Ta 
je skupini prinesla precej hrane. 
Preko nje je torej tudi glavni del 
čete dobil zvezo s Stanetom Žagar
jem ml. v Dupljah pri Zupanu pa je 
zvedela, da je prva skupina odšla 
proti Okroglemu in da je verjetno v 
tisti jami. 

Štularjeva se je kmalu srečno 
vrnila in vodstvu skupine v Ijuben-
ski gmajni povedala, da naj pre

ostale iščejo v jami, nato se je vrnila 
domov. 

Zdaj so se tovariš v Ljubenski 
gmajni, ki jih je vodil četni polit-
komisar Anton Štefe, oddahnili v 
prepričanju, da bo četa kmalu spet 
skupaj. Zvezo s prvo skupino je šel 
vzpostavljat 'Franc Siška-Črto, ven
dar je bito tedaj že prepozno: Nem
ci so že obkoljevali jamo in Šiška je 
padel v zasedo, da se je komaj rešil. 
Kljub temu, da so borci vedeti za 
one v jami, niso več mogli priti v slik 
z njimi, niti jim pomagati, ffron 
Križnar Mrkušev je to zvezo v knjigi 
»Ne vdaj se, fant« na straneh 
38—41 opisal malo drugače. Po raz
govorih z udeleženci, predvsem s 
Francem Šiško, je bilo ugotovljeno, 
da glavnina -četa v Ljubenski gmaj
ni s skupino v jami še ni imela zvez, 
oni v jami pa še niso mogli zvedeti 
za glavnino v Ljubenski gmajni. To 
je povedal tudi preživeti iz jame 
Vladimir Peraič, kije med napadom 
čepel v Savi. Popolnoma pa drži, da 
je F. Križnar prvi pomagal onim v 
jami in tudi prvi imel stike z njo.). 

Zaradi pogostih nemških hajk, 
aretacij in streljanja talcev (17. 
aprila so jih spet ustrelili 50) je bilo 
prebivalstvo preplašeno in zaskrb
ljeno. Ranjenemu Stanetu Žagarju 
je tedaj iz Dupalj le uspelo vzpo
staviti zvezo s prijateljem Pavlom 
Kemom, ki je živel na Dobravi pri 
Kropi. Ta naj bi naslednji dan 
prišel v bližino Okroglega in mu 
pomagal priti do zdravnika. Žagar 
se je namreč odločil, da bo kljub 
rani odšel za skupino, ki naj bi bila 
v jami pri Okroglem, kajti v vasi je 
bilo nevarno. S pomočjo Alojza Zu
pana, ki mu je pripravil zasilne 
bergle, je odšel iz Dupelj, potem pa 
je pot nadaljeval sam. Izmučen in 
vročičen je po dolgih urah naporov 
le pridrsal k tovarišem v votlino, to 
je bilo 20. aprila 1942, v zgodnjem 
nedeljskem jutru. 

V jami so se o vsem pogovorili, 
tudi o zvezi s Pavlom Kernom, s 
katerim naj bi se Žagar zaradi rane 
sestal popoldne blizu Okroglega. 

Zaradi razbolele noge pa Žagar 
ni mogel ven, na zvezo. To je bilo 
tudi usodno; Kerna so morali pri
peljati v votlino. Ponj je šel Ivan 
Stroj, ki je bil tod domačin. Kazalo 
je, da je fant zanesljiv in pripravljen 
pomagati, sicer pa so naslednji datt 
že nameravali zapustiti jamo. Zgo
vorni Pavle Kern je prinesel s seboj 

nekaj okrepčil, za silo obvezal Sta-
netovo nogo in obljubil, da bo našel 
zdravnika, nato je odšel. Toda 
odhitel je na Bled, kjer je bil sedež 
policije in gestapa. To, da je šel na 
Bled, kar je pozneje sam priznal, 
dokazuje, da so gestapovci z njim 
delali velike račune, ki jih je fant 
tudi že začel izpolnjevati. 

APRILSKI BOJ V UDINEM 
BORSTU IN OKROGELSKA 

JAMA 
Ker gre v tem primeru tudi za 

agenta in izdajalca oziroma za ge-
stapovščino širšega obsega, si nje
govo življenje in delovanje podrob
neje oglejmo. 

O njem Ivan Križnar, doma v Lip-
nici pri Dobravi, ki ga je dobro 
poznal,pravi: 

»Pavle Kern, ki je končal nižjo 
gimnazijo in se izučil trgovske obrti, 
se je s svojo teto priselil na Zgornjo 
Dobravo šele nekaj let pred vojno, 
ko ni več hodil v šolo. Bil je najboljši 
nogometaš v širši okolici, član 
SKOJ in Stanetov prijatelj. Ob 
zbiranju ljudi za napad na Begunje 
je šel v Cankarjev bataljon. Po 
spopadu na Kotliču se je vrnil do
mov; v jeseni 1941 ga je gestapo 
aretiral in zelo verjetno takrat 
pridobil za sodelovanje. Nato je z 
lepim rdečim športnim kolesom 
nosil sporočila gorenjskega vodstva 
na Jelovici k aktivistom, ki so imeli 
zveze s posameznimi partizanskimi 
enotami na Gorenjskem. Pavle Kern 
verjetno gestapu ni poročal vsega, 
kar je zvedel o sodelavcih OF in 
partizanskih enotah, zato ga je 
gestapo pozimi (najbrž ob preselitvi 
Dobravcev 5. decembra 1941} po
novno zaprl (morda je bil takrat na 
krajšem obveščevalnem tečaju?) 
vendar so ga Nemci s teto spet 
izpustili in se je z- nekaterimi do-
bravskimi družinami vrnil domov. 

Spomladi 1942 mu nismo več pov
sem zaupati. Ko mu je moj oče vzpo
stavil zvezo z Ivanom Bertoncljem, 
se je Pavle pritoževal, da je Johan 
sprva skakal okrog njega s pištolo v 
roki, zaradi česar je bil Pavle hudo 
užaljen. Mojemu očetu je po tem 
sestanku povedal, da sta se z Joha-
nom temeljito pogovorila in mu 
Johan spet povsem zaupa. (Pavle 
Kern je imel na Spodnji Dobravi 
dekle Anico Šolar, sestro dekleta 
Ivana Bertonclja-Johana.) 

Ko so začeli kmetje na travniku v 
Lipniški dolini kositi seno, se je 
nekoč pred poletno nevihto Pavle 
Kern zatekel vedrit v našo hišo v 
Lipnici. Z njim smo sedeli v kuhinji, 
ko je odprl hišna vrata neki 
gestapovec v civilu iz Radovljice, ki 
je večkrat hodil v naselja pod Jelo
vico in smo se ga bali, ker je sodelo
val ob aretacijah aktivistov. S 
Pavlom Kernom sta se samo spo
gledala, nakar je gestapovec zaprl 
vrata in odšel. To nam je bilo 
sumljivo. Moja mama je kar narav
nost vprašala Pavla: ,Da nisi ti 
morda povezan z gestapom?' Pavle 
se je posmejal in odgovoril: Mama, 
če bi jaz delal za gestapo, bi vi vsi že 
zdavnaj trohneli v Dragi in še 
mnogi drugi, o katerih vem. da 
podpirajo partizane.' Bili smo pre
pričani, da je to res, vendar sva s 
sestro Ivko o tem obvestila parti
zane na Jelovici. Takrat se je vrnil 
na Gorenjsko partizan Živa Pretnar 
z Zgornje Dobrave in jelovškim 
partizanom povedal, da so v Ljub
ljani opazili Pavla Kerna v nemški 
policijski uniformi. Nadaljevanje 
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Še s Strelo nimata upanja. Eden od treh policistov 
je imel lahko strojnico. Ce tega vsaj za hip nekdo ne utiša, potem ne 
o nihče živ pretekel dolinice! 

. »Takoj za nama,« je kriknil Nanko." 
Zaobrnil se je. Nekaj joku podobnega, ga je stisnilo. Divji j« 

tekel navzdol, proti Streli. Ta ga je divji pričakal. 
»Veljko ne uboga povelja?« 
»Ščitil bo nama umik. Zgoraj je videl tri policiste, enega z 

zbrojevko. Rekel je po tejle globeli,« je zaklical Nanko. 
Strela je v hipu doumel, zakaj se je Veljko tako odločil. Poma

hal je še dvema borcema, ki sta iz dobrih kritij streljala po policistih 
»Umaknita se nama,« je kriknil, potem pa pokazal Nanku, naj 

steče. 
Sklonjen, povit, obupan, saj je slutil, da ne preteče, se je Nanko 

z dolgimi koraki poganjal po dnu globeli Slišal je le streljanje. 
Krogle, bolečine, ki jo je čakal, ni bilo. Po dobrih petdesetih metrih 
obupanega teka se je ožrL Deset metrov za njim je hitel Strela, ki 
se je pravtako oziral. 

»Naprej! Naprej!« je vpil Strela hi mahal s puško v roki. 
Še petdeset metrov, potem goličava, dolina. Na drugi strani 

gozd. Nanko je zastal. Obupan je gledal Strelo. Naj se poženeta v 
dolino? Ni verjel, da na obrobju ne Bi bilo policistov. Prvič se mu je 
zazdelo, da so policisti povsod. Vsa zemlja je prepredena z zelenim! 
policisti, ki streljajo. S strojnicami Vsak ima strojnico. 

Strela je čepel poleg njega in gledal nazaj. Nanko je zaslutil, da 
pričakuje Veljka. Tudi njemu je bilo hudo za mirnim vodnikom, ki 
je bil veliko bolj pogumen, kot je Nanko domneval. Predvsem pa do 
zadnjega — borec. Zagledal je postavo in porodilo se je upanje. 
Ampak ni bil Veljko. Majhni Panter je tekel postrani in se prijemaj 
za roko. 

»Kje se obira Veljko?« je kriknil Strela, kot da je Panter kriv, 
ker ni za njim vodnika in strojničarja. - . 

»Mirče je padel. Videl sem ga, ker je tekel pred mano. T u d i 
mene je zadelo, pa sem padel. Nisem zadet. Le ranjen,« je prestrašen 
drhtavo razlagal Panter. »Veljka nisem videl, Ko sem ležal, sem 
menda še slišal njegov glas. Preklinjal je Nemce.« * -,.-

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

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

UPORNIKI 

»Ga ne bo za nami?« je obupan vprašal Strela. 
Panter je še bolj prestrašen gledal komandirja. N i vedel, kaj bi 

odgovoril, pa je le obotavljivo zatresel z glavo. Z leve je prihajal še 
en borec. Hinko. B i l je enakih let kot Strela in je že odslužil vojsko 

»Poskusil sem na različnih krajih, a so povsod Nemci. Potlej 
sem se hotel skriti. Preiskujejo. Skupaj moramo organizirati: 
preboj,« je vzburjen drhtavo predlagal Hinko. 

Nanko je pogledal preko goličave. N i bilo videti policistov. Ali; 
pa so prikriti, ker jih vidijo in čakajo, da jim priletijo pred puške1 

Strela je napeto premišljal. Nanko je slutil da preudarja, kako bi 
ravnali. Sam ni vedel. Prelepo, da bi tekli naprej. Tam so Nemci 
Tudi na levi so, odkoder prihaja Hinko. Najbrž tudi na desni? 

»Kaj če bi poskusili še malo na desno? Tale čistina mi smrdi,« je 
rekel Nanko. 

»Samo poskusimo! Bodite pripravljeni. Brez obotavljanja 
kamor bom ukazal. Tudi če bomo tekli naravnost proti strojničarju 
Včasih je to celo dobro, ker se zbega in slabo meri,« je rekel Strela in 
jim dal z roko znak, da bo šel prvi. 

Nanko je gledal komandirja kako gibko, trdno stopa. Odločnost 
je vela iz slednjega giba. Pripravljenost, da plane, udari. 

Divje streljanje je prenehalo, zato pa je postalo glasnejše 
vpitje. Po rezkih klicih je bilo mogoče razbrati, da policisti preisku-
jejo gozd in iščejo partizane. To je spodbodlo Strelo, da je stekel 
Pognali so se za njim. 

Nanko utrujenosti ni čutil. Le ven, iz obroča, v naslednji veliki 
gozd, je premišljal. Drugi gozd je rešitev, življenje, svoboda. 

Oster nemški: »Halt!« jih je za hip umrtvil. Potem je Strela 
divje kriknil: »Juriš!« in se pognal proti Nemcu. N i bi! sam. Nekoli 
ko v desno se je oglasila zbrojevka. Nanko je slišal krogle. Kot bi 
imele potisno moč. Zaobračalo ga je in preden se je ovedel. je bil že 
na goličavi. Oziral se je v rob gozda, hotel je nazaj, na Strelo, a jej 
tekel preko čistine. Tako, zdaj me bo zadelo. Saj je vseeno. Tak boj, 
ko te preganjajo kot obstreljeno žival načenja živce. Kamor se 
obrneš, povsod ti prekleti Nemci. Čakal je trenutek. Potem ga je 
prešinilo, da je v nekem filmu videl indijanskega poglavarja, kako je 
tekel cik cak. Brez prave volje, precej mlahavo je Nanko tekel neko
liko v levo in spet v desno. Krogle so žvižgale. 

Potem se mu je razkrilo, da ga samo še nekaj deset metrov loči 
od gozda. Z upanjem, ki je že zamrlo, se je pognal proti robu. Ko je 
bil v zavetju dreves in se mu krogle niso zdele več nevarne, ni mogel 
verjeti, da se je rešil. Nastopil je trenutek nekakšne izvotljenosti 
Kot da se bo moral znova privajati na življenje. (nadaljevanje) 

E D O T O R K A R 

IME Ml JE BRIGITA 

Ne vem kakšen je bil prej — ko pa sem ga spoznala jaz, 
je imel Fric za seboj že nekaj mesecev terapije pri dr. Ruglju v 
Škofljici in vsi njegovi alpinistični podvigi so se omejevali samo 
še na govorjenje o njih. In ko sem zvedela, da še zmeraj stanuje 
pri mami in celo v isti sobi s svojim mlajšim bratom in da pri 
svoji milijonski plači nima niti dinarja prihranjenega, sem 
lajhko sliko, ki sem si jo ustvarila o njem, samo še uokvirila. 
»Lahko tebi, ki imaš milijone na banki,« mi je nekoč oponesel. 
Užaljena sem bila. Kaj pa on ve, kako sem prišla do njih! Kaj 
pa on ve, da si zadnjih pet let še pošteno jesti nisem upala, da v 
tem času nisem bila niti enkrat na morju, da sem včasih cele 
noči pretipkovala diplomske naloge, da bi si zraven plače prislu
žila še kakšen dinar in da sem v mislih vse te dinarje sproti spre
minjala v gradbeni material; toliko in toliko denarja — toliko 
in toliko opek, toliko in toliko vreč cementa, toliko in toliko be
tonskega železa. Še oče in mati nista toliko trpela, ko smo se 
morali izseliti iz Šentjanža, kot sem trpela jaz. Šestnajst let mi 
je bilo, pa sem mešala malto kot kak dedec. Med poletnimi po
čitnicami sem bila od zore do mraka na gradbišču, še nedelj se 
mi je zdelo škoda za lenarjenje. Druge smrklje mojih let so se 
pretegovale na jadranskih plažah in se dobivale s frajerji, jaz pa 
sem imela vsak večer v laseh kilogram cementnega prahu in 
krvavi žulji so se mi delali na rokah od lopate in celo poletje 
sem hodila naokrog v očetovem delovnem pajacu in pošvedra-
nih borovo copatih. Toliko veselja smo imeli s to hišo, potem pa 
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nam je zaradi hudobnega soseda, ki ni dovolil, da bi čez njegov 
svet speljali vodovod, vse šlo v nič . . . Jokala sem ko smo se 
selili v Ljubljano. 

Po nekaj mesecih so se vsi že nekako sprijaznili z usodo, jaz 
pa se nisem mogla. Kar otrpnila sem, kot muha čez zimo, še 
smejati sem se odvadila, in kadar sem le utegnila, sem jo pobri
sala k teti Štefi na Bizeljsko, tam sem vsaj dihala lahko. Tam je 
dišalo po senu in koprivah, tam je zorelo sadje na drevju in vino 
je zorelo v sodih. Tam sem nabirala robidnice in s slamico 
srkala čmrljev med iz satovja. Štefi sem pomagala molsti, gnoj 
sem kidala, pa tudi konja sem zapregla, če je bilo treba in z mo
pedom sem divjala po vasi kot kak dirkač . . . Ko zdaj včasih 
brskam po svojih starih fotografijah, se mi kar milo stori: čeden 
deklic sem bila pri šestnajstih, prav zares čeden. Lase sem imela 
prav tako košate in divje kot zdaj, samo da so bili bolj voljni in 
da se mi niso cepili. In v svet sem gledala zaupljivo in nedolžno 
kot devica Marija z oltarčka. Pa ne, devica takrat nisem bila 
več- in na skrivaj sem potočila že marsikatero solzo zaradi mo
škega, ki me je razdevičil, pa me potem ni hotel več imeti rad. A 
pri šestnajstih ti solze še ne dolbejo brazd v lica in ne puščajo 
kalnih usedlin v očeh. 

Pa ne bom zdaj govorila o tem, ni vredno in že tako daleč 
je. Let ne moreš prodati, mladosti ne moreš kupiti. Še zmeraj mi 
je ime Brigita in še zmeraj se pišem Soklič, to pa je najbrž tudi 
vse, kar je ostalo od tega, kar sem nekoč bila. In ta neumna 
želja, da bi nekoč vendarle spet imela svojo hišo na deželi, tako 
kot smo jo pred leti skorajda že imeli. Nič ne bi pomišljala, še 
enkrat bi zavihala rokave in pljunila v roke, pa četudi bi jo mo
rala sama spraviti pod streho. In kot kaže, mi kaj drugega niti 
ne bo ostalo. 

Ponoči, ko ne morem spati in poslušam hrup težkih tovor
njakov s ceste, si v temi velikokrat vrtim diapozitive mojega 
prihodnjega srečnega življenja na deželi: jaz, moja mama in 
hišica na robu gozda. Nekaj putk v kurniku, petelinček na gno
ju, pes v uti, nekaj sadnih dreves okoli hiše, nekaj gredic solate 
in peteršilja, nekaj prekljic stročjega fižola . . . Kaj sploh še 
manjka tej sliki, da bi bila popolna? -Fric prav gotovo ne. Ta bi 
ležal v senci in sukal brke in se odpočival na mojih žuljih. »Ha, 
tebi je lahko, ko pa imaš milj. v banki!« . . . — Ko bi dal ves de
nar na kup, ki ga je v življenju zapil in zakvartal, bi si lahko po
stavil graščino, ne samo hišo. Tako pa se raje še zmeraj drži 
mamice za krilo in čaka, da se bo bogato oženil in še naprej brez 

truda užival življenje, kot ga je doslej: da se bo prekobalil iz 
enega toplega naročja v drugo in veselo dremuckal naprej. 
Oh, Fric! Pošilja mi cmerava pisma, v katerih se mi goreče za-
klinja, da bo nehal piti, v isti sapi pa mi zatrjuje, da bom jaz 
kriva, če ga bodo v tovarni spet poslali v Škofljico. Zvečer me z 
avtom čaka pred knjigarno, da bi me peljal domov, venomer me 
vabi aa pizze in na čevapčiče, ko pa sem mu zadnjič rekla, če bi 
šel z mano na plezarijo v Frdamane police, ki jih menda pozna 
kot svoj žep, se je začel izgovarjati na svoj revmatizem, na slabo 
vreme in nevarnost plazov. 

Samo enkrat sem mu dala priložnost, da bi me imel, bilo je 
tisti prvi večer, ko sva se spoznala na Komni in sem si ustvar
jala, da bo mogoče še kaj nastalo iz vsega tega, pa je bil revež ob 
dveh zjutraj, ko sva se spravljala spat le tako nalit, da ni bil za 
nobeno rabo več. Kot snop je padel na pograd in vse pokozlal po 
tleh. Potem se je prevalil na hrbet in zaspal, jaz pa sem sredi 
noči iskala po koči vedro in cunjo in čistila za njim. Zjutraj pa 
ga še sram ni bilo nič, stokal je, da ga boli glava in da naj mu za 
božjo voljo že prinesem Čaja iz kuhinje. In namesto, da bi se od
pravila s smučmi na Vogel, kct sva se zmenila, sva vse dopoldne 
prečepela v koči in gledala mednarodno novoletno sranje po te
leviziji . . . Fric je na vso moč užival, in čudno se mu je zdelo, 
kako to, da ne uživam tudi jaz. Po kosilu sem pobrala šila in 
kopita in jo po bližnjici mahnila v Bohinj, jezna na Fric a. nase 
in na ves svet; od srca mi je bilo žal, da nisem ostala doma pri 
mami, ah pa da nisem šla k očetovim na Bizeljsko, kamor so n e 
tudi vabili. Vsaj dedce bi imela okrog sebe, ne pa Frice in podob
ne zmehčane tiče. 

Hvalabogu, s Fricem sem opravila, sem se že veselila, ko 
sem se drsala skozi zasneženi gozd proti Bohinju. A moje veselje 
je bilo prezgodnje. Ze prvi dan po praznikih se je prikazal v na& 
knjigarni. Da je čisto slučajno prišel, je rekel, samo toliko, da 
vidi, kje delam in nazadnje je celo kupil neko brošurico s teh 
nično vsebino, rekoč, da jo nujno potrebuje v službi. 

Naslednji dan je spet prijadral in me povabil čez cesto na 
kavico. »Kaj si nor, med službo?« sem ga nadrla. »No, pa po 
službi,« je trmoglavih Nič rada nisem šla, pa kaj sem hotela, no
ben izgovor mi ni prišel ob pravem času na misel. Fric je bil živ
čen, preveč sladkorja si je natresel v kavo in potem je toliko 
časa mešal z žličko, da se je kava ohladila. Nazadnje je le izjav
ljal, kar je nameraval: da sem mu všeč, da naj mu oprostim za 
tisto na Komni, da naj ostaneva prijatelja . . . (nadaljevanje) 
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Izvršni svet OS Radovljica je na 156. seji 25. avgusta po
trdil predlog odloka o obveznem radiofotografiranju prebival
cev radovljiške občine, k i ga bosta na prihodnji seji sprejela 
zbora združenega dela in krajevnih skupnosti občinske skupšči
ne. Radiofotografiranje bo izvedeno za vse prebivalce starejše 
od 40 let od 19. do 29. septembra letos. Na seji so preučili anali
zo gospodarjenja v II,polletju 1981 in analizo gostinsko-turi- * 
stične in trgovske dejavnosti v občini, obravnavali so urbani
stične zadeve na območju zazidalnega načrta Bled-Jarše. 
Izvršni svet je izrekel tudi soglasje k imenovanju delavcev s po
sebnimi pooblastili — inšpektorjev uprave inšpekcijskih služb 
za Gorenjsko. 

Na 35. seji predsedstva občinskega sveta ZSS Radovljica 
31. avgusta so presojali gospodarjenje v I. polletju 1981 v delov
nih organizacijah radovljiške občine ter uresničevanje dogovora 
o družbeni usmeritvi razporejanja dohodka. Potrdili so tudi 
predlog možnih kandidatov za člane sveta za zdravstveno var
stvo in socialno politiko pri občinskem svetu ZSS Radovljica, ki 
ga je posredovala organizacijsko kadrovska komisija. 

Predsedstvo občinskega odbora ZZB NOV Radovljica je na 
zadnji seji v avgustu sklenilo, da bo celotno dokumentacijo z 
načrti o ureditvi spominskega parka in spomenika padlim bor
cem III. bataljona Prešernove brigade na Goreljeku posredova
lo v obravnavo izvršnemu svetu in vsem trem zborom skupščine 
občine Radovljica. V septembru bo tekla obravnava na 
izvršnem svetu, oktobra pa bo to gradivo postavljeno na dnevni 
red občinske skupščine, ki bo svoja stališča in sklepe posredova
la v obravnavo tudi svetu gorenjskih občin. 

Vse osnovne organizacije Z K v radovljiški občini, ki v 
prvem polletju niso izvedle evidentiranja kandidatov za vod
stva OO Z K , občinske organe in osrednja republiška in zvezna 
vodstva Z K S in Z K J . s o to opravile v avgustu. S tem so opravile 
celotni postopek evidentiranja, prejšnji teden pa so že skoraj 
vse tudi poslale izpolnjene popisnice kadrovski komisiji pri OK 
ZK Radovljica. 

Gospodarstvo radovljiške občine je I. polletje sklenilo 
razmeroma uspešno, čeprav gre del zaslug pripisati tudi poveča
ni rasti cen. Celotni prihodek je bil v primerjavi z lanskim v tem 
času višji za 37 %, čisti dohodek za 32 %, osebni dohodki so bili 
višji za 31 %, akumulacija za 66 %. Izvoz je bil v prvih šestih me
secih višji za 4 %, uvoz pa se je zmanjšal za 2 %. Izgube so bile 
manjše za 16 %, izkazovalo pa jih je 11 TOZD, večinoma s po
dročja gostinstva, ki so jih že precej oblažile v juliju in avgustu. 

Organizacijsko kadrovska komisija pri občinskem svetu 
ZSS Radovljica je na 27. seji 27. avgusta evidentirala ter obliko
vala predlog možnih kandidatov za člane sveta za zdravstveno 
varstvo in socialno politiko pri občinskem svetu ZSS. Na seji so 
se člani komisije dogovorili za kadrovske in organizacijske pr i 
prave na skupščinske volitve 1982. leta, ki jih bodo izvajali v 
osnovnih sindikalnih organizacijah. Postopki evidentiranja 
bodo stekli že septembra sočasno za možne kandidate za skup
ščinske zbore in za sindikalne organe. 

V gospodarstvu radovljiške občine.je bilo po podatkih 
komiteja za družbeno planiranje in gospodarstvo OS v prvem 
poletju 1981 za osebne dohodke razporejeno za 31,2 % več sred
stev kot v istem obdobju lanskega leta. Po dogovoru za 1981 je 
bila možna rast sredstev za osebne dohodke glede na ustvarjeni 
dohodek do 37,05 %. 

Osebni dohodki delavcev v negospodarskih dejavnostih ra
dovljiške občine so se v prvem polletju 1981 v primerjavi z lan
skim prvim polletjem povečali za 24,6 %, poprečni osebni dohod
ki na delavca pa za 27 %. Dejavnosti izven gospodarstva zaosta
jajo 14 % za rastjo sredstev za osebne dohodke in 16 % za rastjo 
osebnih dohodkov na zaposlenega v gospodarstvu. Stopnjo rasti 
razporejenih sredstev za OD in najvišjo možno rast OD so pre
segle tri TOZD družbenih dejavnosti. 

Poslovanje vseh TOZD delovne organizacije LIP Bled je 
bilo v prvih šestih mesecih 1981 zadovoljivo. Z realizacijo celot
nega prihodka in odhodka so sicer za 4 % pod planom, vendar pa 
je zaradi splošnih težav dosežek pozitiven. V primerjavi z ena
kim obdobjem lani je realizacija večja za 43%. Največji porast 
sta dosegli TO Rečica in Mojstrana - kar za 60%, v TO Pod-
nart za 26 % in v trgovini za 13 %. 

Kljub vsem težavam, ki so pestile delavce Plamena iz 
Krope zaradi pomanjkanja ustreznega repromateriala, so do
segli v prvem polletju 1981 razmeroma dobre poslovne uspehe. 
Načrt proizvodnje so po količini izpolnili 99,7 %, prav tako pa so 
prodali načrtovano količino izdelkov. Na prodajo je precej vpli
val večji izbor njihovih izdelkov, ne samo cene, ki so bile letos v 
primerjavi z lanskimi višje v poprečju 54,41 din za kilogram. Ce
lotni prihodek so povečali za 41, dohodek za 52 in čisti dohodek 
za 50%. Osebne dohodke so povečali za 35 in akumulacijo za 
324 %. Za II. polletje pa v Plamenu ne računajo na tako ugodne 
rezultate, ker stroški proizvodnje in cene repromateriala vse 
bolj naraščajo. Kljub temu upajo, da bodo z večjo storilnostjo 
in izkoriščanjem vseh notranjih rezerv uspešno sklenili leto. 

Celotni prihodek Sukno Zapuže TOZD Industrijske proda
jalne je v I. polletju 1981 znašal 9,07 milijona din, kar je v pri
merjavi z enakim obdobjem lani 26 % povečanje. S tem prihod
kom so presegli letošnji plan za 1 odstotek. Načrtovane obvez
nosti za II. polletje so nekoliko višje, ker njihove prodajalne do
segajo boljšo prodajo svojih izdelkov v jesensko-zimskih mese
cih. Planirajo, da se bo v tretjem tromesečju razmerje prodane
ga lastnega blaga v industrijskih prodajalnah povečalo na 
80:20, v zadnjem tromesečju pa 90:10 v prid lastnih izdelkov. 

Občani vseh 13 naselij K S Gorje so 28. avgusta praznovali 
svoj krajevni praznik v spomin na ta dan pred 40 leti, ko so pod 
Rovarco Nemci ustrelili prvih pet talcev. Spomnili so se tudi ju
bileja vstaje slovenskega naroda iti obletnice požiga Radovne. 
Osrednja proslava je bila v petek, 28. avgusta, na svečani seji 
skupščine K S v domu T V D Partizan. V soboto, 29. avgusta, zju
traj je ZSMS organizirala pohod mladih po poteh spominskih 
obeležij NOB, zvečer pa so v novih prostorih bloka za upoko
jence pripravili srečanje najstarejših vaščanov. V nedeljo, 
30. avgusta, so v Srednji Radovni pri Klemenčku najprej odkrili 
spominsko obeležje kurirjem, nato pa počastili pred spomeni
kom, žrtvam obletnico požiga vasi. Mladina je pripravila tudi 
športna tekmovanja. 

Delovna skupina koordinacijskega odbora za planiranje in 
stabilizacijo pri OK SZDL Radovljica je na seji 27. avgusta na 
osnovi zbirnih podatkov iz OZD in TOZD presojala uresniče
vanje dogovora o družbeni usmeritvi dohodka v prvem polletju 
1981. Na osnovi zbranih ugotovitev je pripravila pripombe- in 
mnenja, ki bodo služila za oblikovanje ocene in stališč za obrav
navo občinskim DPO in izvršnemu svetu OS Radovljica. 

V radovljiškem kopališču, ki sb ga zaradi ogrevane vode v 
bazenu odprli že 1. junija, so letos krepko presegli število kopal
cev. Lani v juniju zaradi slabega vremena skoraj ni bilo obiska 
na kopališču, letos pa so prodali v tem mesecu 3.190 kart, v-juli
ju pa kljub lanskem dobrem obisku kar 771 kart več. V to 
število niso všteti kopalci člani plavalnega kluba in ne tisti s se
zonskimi in sindikalnimi kartami, ki so jih letos-z okoli 40 % po
pustom prvič uvedli. * 

V novem šolskem letu 1981/82 se je v vseh šest osnovnil 
in osnovno šolo s prilagojenim programom vpisalo skupaj 

-prvošolčkov, kar je 52 več kot v lanskem šolskem letu. V R a 
ljici je prvič sedlo v šolske klopi 180 učencev, na Bledu 129, v 
Bohinjski Bistrici 81, v Lescah 51, v Gorjah 43, v Lipnici 41 in v 
oddelke šole s prilagojenim programom v Radovljici 5 učencev. 

Po zbranih podatkih vzgojnovarstvene organizacije Radov
ljica so db 15. avgusta starši v vseh desetih vrtcih v občini letos 
nanovo prijavili 360 otrok. Računajo, da bo v šolskem letu 
1981/82 vključeno v vse vrtce 1050 otrok, kar je približno toliko 
kot lansko leto, kar predstavlja okoli 32% vseh predšolskih 
otrok v občini. 

Na 4. seji izvršnega odbora občinske skupnosti socialnega 
varstva Radovljica 25. avgusta so obravnavali in potrdili pravil
nik o pogojih, kriterijih in postopku za uveljavljanje pravice do 
varstvenega dodatka kmetov — borcev N O V in sklenili, da ga 
bodo posredovali v sprejem skupščini socialnega varstva, ki bo 
21. septembra. Sprejeli so tudi delovni in finančni načrt ter 
samoupravni sporazum o združevanju sredstev za občinsko 
skupnost socialnega varstva Radovljica v letu 1981. Potrdili so 
samoupravni sporazum o združevanju sredstev za skupnost so
cialnega varstva v SRS. Na seji so podrobno presodili nastale 
težave s prostori in nadaljnjim delom delavnice pod posebnimi 
pogoji. 

Za krajevni praznik K S Ljubno, ki ga slavijo 24. avgusta, je 
K K S Z D L izdala 2. številko glasila »Krajan« v nakladi 260 izvo
dov. Glasilo je okusno opremljeno in obogateno s fotografijami 
o življenju in delu krajevne skupnosti. Tokrat glasilo prinaša 
srednjeročni plan K S ter zanimive zapise o akciji NNNP?81 , o 
uspehih tovarne Iskra Otoče in kemične tovarne Podnart ter o 
delu krajevnih DPO in vseh organizacij in društev na območju 
krajevne skupnosti. 

Šestmesečni program za 1981. leto so muzeji radovljiške 
občine uresničili v predvidenem obsegu. Dokončali so postavi
tev zbirke N O B v Kropi, v Muzeju talcev v Begunjah so izdelali 
podnapise ter nanovo ponatisnili katalog muzeja, informativni 
prospekt vseh muzejev z dodatnimi podatki o muzeju Tomaža 
Godca v Bohinjski Bistrici in začeli z urejanjem dokumentacije 
Kovaškega muzeja v Kropi. Za muzej Tomaža Godca so bila 
izdelana besedila v italijanščini. Opravljene so bile tudi začetne 
raziskave o svečarstvu in medičarstvu na območju občine. 

V soboto, 29. in v nedeljo, 30. avgusta, so bili v gosteh pri 
godbenikih v Lescah člani godbe na pihala Naša sloga Babici iz 
prijateljske občine Buje. V soboto so skupaj z lesko godbo na
stopili na promenadnem koncertu v zdraviliškem parku na Ble
du. V nedeljo dopoldne so goste iz Istre Leščani povabili na ogled 
blejskega gradu in Vintgarja, popoldne pa so jim pripravili to-
variško srečanje na Homu. Z godbeniki so prišli tudi predstavni
ki K S Babici, ki so se s predstavniki K S Lesce, s katerimi sode
lujejo že tretje leto, pogovorili o nadaljnjem sodelovanju obeh 
godb in krajevnih skupnosti. 

Balinarski klub Radovljica je v nedeljo, 30. avgusta, prire
dil na svojih baliniščih v športnem parku in pri domu upokojen
cev tradicionalni balinarski turnir za 16. pokal Gorenjske 1981. 
Sodelovalo je 12 moštev iz Italije, Hrvaške in Slovenije, med 
njimi zamejski Slovenci iz Trsta ter tekmovalci iz prijateljske 
občine Buje. Prvo mesto in pokal so si priborili člani B K Šiška 
iz Ljubljane, drugi so bili člani B K Radovljica I. moštvo, tretji 
pa B K Zarja iz Ljubljane. 

PETINTRIDESET LET DRUŠTEV 
UPOKOJENCEV 

Decembra 1946. leta je bilo ustanovljeno Društvo upokojencev 
Slovenije, ki je kmalu nato začelo ustanavljati podružnice. Večina de
lavcev pred vojno ni bila starostno zavarovana. To zavarovanje je bilo 
uvedeno šele v novi Jugoslaviji z zakonom, ki je bil sprejet 26. julija 
1946. leta. Ta dan bo odslej dan upokojencev Jugoslavije. Začelo je na
raščati število starostnih, invalidskih in družinskih upokojencev in s 
tem tudi števi lo č lanov upokojenskih organizacij, pridružili pa so se 
še starostno upokojeni kmetje. • 

Pravice iz minulega dela so 
čedalje bolj povezane z visokimi da
jatvami naše družbe, saj je treba k 
temu dodati še zdravstveno zavaro
vanje in druge dajatve, ki so jih 
deležni tudi upokojenci. 

Organizacije upokojencev so — 
odkar so bile ustanovljene — obrav
navale predvsem zadeve iz pokojnin
skega in invalidskega zavarovanja in 
pri tem namenjale posebno pozor
nost višini pokojnin in drugih pre
jemkov. Njihova povezanost se je 
izrazila zlasti ob uveljavitvi samo
upravljanja. Temeljnemu prizade
vanju so se pridružile še druge nalo
ge. Ena izmed pomembnih je bila 
skrb za pridobivanje stanovanj in 
domov za upokojence. Poseben 
sklad je omogočil gradnjo novih po
slopij in stanovanj, veliko težav pa 
smo rešili z gradnjo domov. Podruž
nice in poznejša društva so z repub
liško zvezo _ in občinskimi zvezami 
začele organizirati rekreacijo. Upo
kojenci so dobili počitniške domove. 
V jubilejnem letu pomeni veliko pri
dobitev novi dom v Izoli. Dodajmo 
številne izlete, klube pri društvih, 
pevske zbore in športne sekcije, ob
činske, območne in republiške prire
ditve itn. Zelo pomembni so tedni 
upokojencev, ki jih je v občinah 
zmeraj več in j ih organizirajo bodisi 
družbenopolitične organizacije ali 
pa skupščine občin. Ob teh tednih se 
upokojenci povezujejo z delovnimi 
organizacijami, z občinskimi in s 
krajevnimi organizacijami in sindi
kati, pomembna pa so tudi predava
nja, namenjena predvsem starejšim 
občanom. Pri uresničevanju progra
mov sodeluje tudi mladina. 

Lahko torej trdimo, da društva 
upokojencev.s svojimi občinskimi in 
republiško zvezo v resnici rešujejo 
zadeve, za katere sicer dajejo nasve
te. Tudi socialno varstvo je eno 
izmed področij, s katerim se ukvar
jajo organizacije upokojencev, saj 
skrbijo za precej bolnih in socialno 
prizadetih upokojencev. 

O B N O V A 
L I Z N E K O V E 
DOMAČIJE 

Po daljšem premoru letos na
daljujejo z obnovo ene najstarej
ših kranjskogorskih domačij — 
Liznekove hiše , ki je redek 
primer prave gorenjske kmečke 
hiše. Pred leti so streho prekrili s 
skodlami in obnovili leseni del 
fasade. Letos so utrdili temelje 
hiše in zamenjali okna. Zdaj ob
navljajo notranje prostore, kjer 
bodo po končanih delih uredili 
muzej z zbirko starih etnograf
skih predmetov iz Doline. Pri re
stavratorskih delih na fasadi so 
odkrili tudi zanimivo fresko. 

Obnovo domačije financira je
seniška kulturna skupnost ob 
pomoči republiške kulturne 
skupnosti, restavratorska in 
gradbena dela pa nadzoruje 
zavod za spomeniško varstvo iz 
Kranja. Obnovljena Liznekova 
hiša bo prav gotovo lepa pridobi
tev za Kranjsko goro in jeseni
ško občino, ki bo privabila mar
sikaterega ljubitelja etnograf
skih'posebnosti. . A. Kerštan 

Znano je, da je veliko upokojencev 
včlanjenih v razne organizacije, zla
sti v krajevne skupnosti, kjer skuša
jo prispevati k splošnemu napredku. 

Na osmem kongresu Zveze sindi
katov Jugoslavije je njen predsednik 
Mika Špiljak med drugim dejal, da 
je vse, kar imamo, sad prizadevanj 
rodu, ki se je bojeval v revoluciji, in 
je ustvarjal novo Jugoslavijo. 

Ob 35-Jetnici želimo sedanji upo
kojenci, da bi rod, k i zdaj sodeluje v 
vseh družbenih dogajanjih, skrbno 
delal na vseh področjih za napredek 
naše socialistične družbe. 

ŠTEVILNIM O D B O R N I K O M , 
K I SO S O D E L O V A L I V O R G A N I 
Z A C I J A H U P O K O J E N C E V , SE 
I S K R E N O Z A H V A L J U J E M O . 

Zveza društev upokojencev 
Slovenije 

(Iz glasila V Z A J E M N O S T ) 
PRIPIS: Jeseniška podružnica 

Društva upokojencev Slovenije je 
bila ustanovljena kot šesta podruž
nica v Sloveniji. 1. septembra 1948, s 
371 člani. 

ULICA GENERALA RUDOLFA MAISTRA 
NA JESENICAH 

Na občnem zboru zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
1918/19 na Jesenicah, leta 1974, je bil med drugim tudi sprejet pred
log, da se predlaga skupščini občine Jesenice, da bi se poimenovala 
ena od ulic na Jesenicah po našem legendarnem generalu Rudolfa 
Maistru. Od tega je minilo že vrsto let, ulica pa ni bila označena, če
prav je skupščina občine Jesenice ta predlog sprejela. 

Na rednem občnem zboru te orga-. občinske skupščine Jesenice, dne 
nizacije, letošnjega maja, na kate
rem so bili navzoči tudi predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij in 
občinske skupščine,"' so ponovno 
sprožili to zadevo in v juliju so pre
jeli odgovor naslednje vsebine: 

»Sporočamo vam, da je bila po 
sklepu tretje seje družbenopolitične
ga zbora, dne 24. septembra 1974, in 
druge seje zbora krajevnih skupnosti 

26. septembra 1974, ulica ob igrišču v 
Podmežaklji, k i je bila takrat brez 
imena, imenovana v ulico generala 
Rudolfa Maistra. O tem smo vas 
obvestili. Da pa navedeni sklep 
dejansko ni bil realiziran je v tem, 
da so vse zgradbe na tem področju 
še oštevilčene in v skladu z veljav
nimi predpisi nosijo imena ulic, 
kamor pravilno spadajo (npr.: 
Čopova, Mencingerjeva, Janševa 
ul.). 

Ob novo imenovani ulici generala 
Rudolfa Maistra ni zgrajenega no
benega objekta, da bi mu lahko do
ločili številko po tej ulici. Na zalogi 
sicer imamo eno ulično vhodno 
tablo za to ulico, ko pa jo prav 
zaradi preje navedenega razloga ni
smo dali namestiti. Poskrbeli bomo, 
da bo ulična vhodna tabla (ta, ki je 
na zalogi) nameščena na poseben 
drog na vhodu v to ulico iz Ulice he
roja Verdnika, še ena za namestitev 
na drugem koncu ulice (iz Medvedo
ve) pa bomo naročili pri proizvajal
cu.« 

Dobro je znano kako velike zaslu
ge je imel general Maister, da se je 
ohranil Maribor in drugi kraji naše 
domovine po prvi svetovni vojni, 
zato so mu tudi v raznih krajih naše 
ožje domovine postavili spomenike, 
spominska obeležja in poimenovali 
ulice in trge z njegovim imenom. 

Liznjekova hiša med obnovitvenimi deli (Fot.o A. Kerštan) ŽELEZAR 11 



INTERES ZA ORGANIZIRANO 
PREDŠOLSKO VZGOJO NA JESENICAH NARAŠČA 

Pri lanskem skromnem vpisu otrok smo se spraševali , ali na Jese
nicah ni otrok, ali pa starši morda niso dovolj osveščeni o pomemb
nosti predšolske Vzgoje. Letos z veseljem ugotavljamo, da je med star
ši interes za vključitev otrok v W O zelo velik. Vpisanih in sprejetih 
je za novo Šolsko leto nekaj manj kot 500 otrok — novincev. Vse vpi
sane smo sprejeli upoštevajoč stabilizacijske usmeritve, čeprav se kot 
pedagoški delavci zavedamo, da je to po zdravstvenih in pedagoških 
normativih skoraj prevelik zalogaj, tako na račun otrok, kakor tudi 
vzgojnega osebja. 

Poslujemo v šestih krajevnih skupnostih z naslednjo zasedbo: 

- v K S plavž 
W E Tavčarjeva 3a 8 oddelkov 197 otrok 
W E Tavčarjeva 3b 6 oddelkov 165 otrok 
W E Tavčarjeva 21 13 oddelkov 306 otrok 

- vKSHruš ica 1 oddelek 27 otrok 
- v K S S a v a 

W E Tomšičeva 3 9 oddelkov 224 otrok 
— v K S Podmežaklja 1 oddelek 29 otrok • 
— v K S Javornik-Koroška bela 5 oddelkov 142 otrok 
— v K S Blejska Dobrava 2 oddelka 60 otrok 
Skupaj 45 oddelkov 1150 otrok 

To je širina naše dejavnosti — oz. 
naše organizacije v okviru TOZD -
V V O Jesenice. 

Vsebina dela pa je izvajanje pro
gramov vzgoje in varstva za predšol
ske otroke po zakonu in vzgojnem 
programu SRS. 

Varstvo je za zaposlene starše, 
kakor tudi za delovne organizacije 
pomemben faktor, saj daje možnost, 
da se zaposlijo tudi matere in vpliva 
tudi na boljšo produktivnost delav
cev, če čutijo, da je v času njihove 
odsotnosti za otroke primerno po
skrbljeno. 

Poleg varstva je temeljni družbeni 
smoter naše dejavnosti — vzgoja. V 
primernem okolju se otroci vklju
čujejo v otroški kolektiv, s~tem jim 
je omogočena možnost za^prijetno-
sproščeno otroštvo. Vzgojno osebje 
ob izvajanju vzgojno-izobraževalnih 
programov sestematično vpliva na 
otrokov vsestranski razvoj. V mlaj
ših skupinah — do treh let starosti, 
prevladuje pred izobraževanjem se
veda nega. V starejših skupinah pa 
je poudarek na vzgoji in izobra
ževanju. Zadnje leto se vrši inten
zivnejša priprava otrok na šolo. V 
VVO je poskrbljeno tudi za prehra
no otrok (2— 3 oroki dnevno). 

Za zagotovitev skladnega vzgoj
nega vplivanja na otroka je v pro
gramu tudi sodelovanje s starši in 
drugimi sorodnimi ustanovami, na 
primer z osnovno šolo. To je jedro 
»osnovne dejavnosti«, ki naj bi bilo 
tudi merilo za vrednotenje naše 
dejavnosti. Žal o vrednotenju naše 
dejavnosti in nagrajevanja po delu v 
naših VVO še ne moremo govoriti, 
čeprav želimo, da se naši »letni 
delovni načrti« obravnavajo in 
ovrednotijo. 

Kot izvajalci nalog vzgoje, in var
stva spadamo v Samoupravno inte
resno skupnost otroškega varstva. 
Otroško varstvo naše občine je 
stalno v finančnih stiskah in zato 
daje toliko, kolikor zmore. Če sred
stev ni, tudi naše nujne potrebe niso 
zadoščene. Problematika o nagra
jevanju po delu je v V V O večkrat 
obravnavana. 

Delavci VVO vemo, da večina 
nekvalificiranih delavcev v drugih 
delovnih organizacijah zasluži prvo 
leto več kot, na primer, naš vzgo
jitelj z 20-letno delovno dobo in 
srednjo izobrazbo s strokovnim iz
pitom. 

V ponedeljek, 31. avgusta, smo se 
vzgojitelji zbrali na prvem vzgo
jiteljskem zboru in varuhinje na 
prvem aktivu varuhinj. Pred star
tom v novo šolsko leto so bile 
podane zadnje usmeritve, kako naj 
bi začeli: vsi z elanom, polni peda
goškega optimizma, polni zavestne 
odgovornosti, da vršimo družbeno 
zelo pomembno nalogo — vzgojo in 

varstvo najmlajših. Posredovan nam 
je bil citat, ki naj nas ves čas 
zavestno spremlja: »Predšolsko ob
dobje je čas, ko z ustrezno vzgojo 
otroku veliko pomagamo, da se bo 
razvil v srečno in zrelo osebnost«. In 
na koncu še velika Titova misel: 
»Odnos do otrok je odnos do pri
hodnosti!« 

Kot je že omenjeno naše delo v 
družbi in tudi v okviru SIS otroš
kega varstva še ni ovrednoteno. 
Večkrat je čutiti med našimi upo
rabniki mnenje, češ, da smo zelo 
dragi, da imamo visok osebni do

hodek in podobno. Da bi javnost ozi
roma železarji radi zvedeli za višino 
našega osebnega dohodka, je raz
brati iz Železarja z dne 27. avgusta 
1981. 

Naše družbenopolitične organi
zacije in samoupravni organ TOZD 
— svet VVO so obravnavali predlog 
IS Sob Jesenice in SIS otroškega 
varstva za povišanje prispevne stop
nje in se seznanili s sestavkom v 
Zelezarju. Sprejeli smo sklep, naj se 
na določena vprašanja da jasne 
odgovore. Odgovore smo strnili v 
nekaj tabel v želji, da jih v posa
meznih delovnih organizacijah, ozi
roma TOZD primerjajo, upoštevajoč 
izobrazbo, težo dela, odgovornost 
naših delavcev, ne le za materiale, 
temveč za vaše otroke, za varstvo, 
nego, zdravje in vzgojo otrok. Zami
slite si, na primer, 20 dve do tri 
letnih ali 30 tri do sedem letnih 
otrok v oddelku. Iz večkratnih izjav 
staršev vemo, da -težko obvladate 
doma nekaj svojih otrok. Kdo izmed 
uporabnikov lahko trdi. da je delo 
naših varuhinj lahko, če začne 
delavnik, na primer, ob 5,15 in traja 
z delno prekinitvijo do 15,15. Tudi 
delo naših snažilk je specifično, saj 
so ves čas pod pritiskom strogih na
vodil in kontrol v zvezi z izvajanjem 
sanitarnih in zdravstvenih predpisov 
za V V O . 

Osebni dohodek za redno delo — 
neto, ki so ga delavci prejeli za leto 
1980: 

Profil OD najnižji najvišji izobrazba 
snažilke 57.877,44 70.960,60 osemletka 
kuh. osebje 83.483,76 91.260,00 K V in P K 
vzgojitelji. 99.742,40 115.655,85 srednja — str. izpit 
tajnica 111.350,75 srednja 
ravnatelj 167.782,45 srednja 
varuhinje 71.079,20 72.980.15 šola za varuhinje 

Razporeditev sredstev v sklade po 
zaključnem računu za leto 1980: 

— za OD 8,580.787.20 
— za sklad skupne porabe 659.093,30 
— za stanovanjsko gradnjo 551.312.65 
— za poslovni sklad 
— za rezervni sklad 160.795,00 

Regres za prehrano znaša v 
tekočem letu 23,00 din dnevno na 
delavca. Regres za letni dopust je bil 
po lestvici od 2.500 do 3.000din. 

Cenejše oblike družbenega var
stva bomo zaenkrat težko našli. 
Naši izračuni ekonomske, cene so 
realni — na osnovi porabe. 

Stabilizacijsko smo se obnašali že 
vsa leta in se obnašamo še vedno. 

V zvezi s člankom pripominjamo 
kot izvajalci vzgojnovarstvene de
javnosti še to, da smo »vzgojnovar-
stvena organizacija le delček pro
grama skupnosti otroškega varstva« 
Vsi udeleženci svobodne menjave 
dela v okviru SIS otroškega varstva 
pa vidijo v okviru skupnosti otroš
kega varstva le dejavnost in stroške 
za vrtce, čeprav je program skup
nosti otroškega, varstva dejansko 
precej širši, na primer, pozabljajo, 
da se v okvira te skupnosti iz
plačujejo denarne pomoči družinam 
(otroški dodatek), denarna nadome
stila za porodniške dopuste, opremo 
novorojencev itd. 

Svet VVO Jesenice 
in DPO VVO Jesenice 

SREČANJE 80 IN VEČ LET STARIH 
UPOKOJENCEV 

V letošnjem letu se je tudi društvo upokojencev Javornik-Koroška 
Bela zelo aktivno vključilo v praznovanje 40-letnice ustanovitve 
Osvobodilne fronte in 40-letnice vstaje slovenskega in jugoslovanskih 
narodov in narodnosti. Četrtega septembra letos se bomo spomnili 
tudi 40-letnice ustrelitve talcev na Koroški Beli. 

V počastitev krajevnega praznika. ki še nista stara 80 let. 
4. septembra, bo društvo organizi- Osemdeset let življenja je letos 
ralo športna tekmovanja, v soboto. dopolnilo 15 članov, od tega osem 
o. septembra, pa bo srečanje 80 in 
več let starih upokojencev. To 
srečanje s kratkim kulturnim pro
gramom Ln pogostitvijo društvo.or
ganizira že več let, vendar je bilo 
srečanje doslej bolj ob koncu leta. 
Letos se je upravni odbor odločil za 
srečanje v začetku septembra, in 
sicer, ,da s tem poudarijo prazno
vanje krajevnega praznika, razen 
tega pa je ta čas tudi bolj ugoden za 
ostarele ljudi. 

Na letošnje srečanje je povablje
nih 69 članic in članov, povabljena 
pa sta tudi dva člana, težka invalida. 

žensk in sedem moških. 
Najstarejša članica je Marija Jure 

s Koroške Bele, stara je 91 let, naj
starejši član pa je Franc Srebrnjak z 
Javornika, star 86 let. 

Na srečanju bodo krajši kulturni 
program izvajali plesalci društvene 
folklorne skupine in domači pevski 
zbor. Za srečanje predviden celo
večerni koncert zbora Društva upo
kojencev Jesenice pa bo prvo soboto 
v mesecu oktobru. Na srečanje so 
vabljeni tudi 03tali člani društva 
upokojencev Javornik-Koroška Be
la- Stane Torkar 

ZLATI JUBILEJ ZAKONCEV DOVŽAN 
IZ MOJSTRANE 

Petdeset let skupnega življenja je 
resnično tisti jubilej, ki ga želijo do
čakati zakonci. Takrat privrejo na 
dan spomini na prijetne in tudi ne
prijetne trenutke, na samoodpove-
dovanje, težko delo, pa seveda tudi 
na radostne trenutke na postajah 
skupne življenjske poti, dolge pol 
stoletja. 

Takšen jubilej sta prejšnji teden 
dočakala tudi Marija in.FrancDov-
žan, po domače Zepova iz Mojstra
ne. V soboto sta se v poročni sobi 
skupščine občine Jesenice še enkrat 
»vzela«, tokrat bolj svečano in seve
da ob navzočnosti otrok in vnukov. 
Vesela, srečna in nasmejana sta 
bila, morda sta le za trenutek pomi
slila na svojo poroko pred pol stolet
ja, natančneje, 15. avgusta leta 1931. 
Bila je to skromna, a vendarle lepa 
poroka, začetek skupne poti dveh 
domačinov iz Mojstrane, ki sta se 
poznala od mladik nog. 

Našega obiska sta se razveselila 
kot malokdo. Obema je na ustih 
igral tisti pravi domači nasmešek, 
prešeren, tako kot je lep in prešeren 
»raj pod Triglavom«, kjer danes v 
prijetnem domačem domu živita za
konca Dovžan. 

»Ja, zares je bilo to pravo prazno
vanje,« sta hitela pripovedovati. 
»Na domačem vrtu se nas je zbralo 
kar 40. pa še lepo vreme smo imeli. 
Prišli so najini otroci, pa vnuki, 
znanci. Ja. t'ko je b'lo vesel', da ni 
za povedat'. O ja. tudi zavrtela sva 
se oba.« 

Žena Marije je bila rojena 2.fe
bruarja leta 1902 v številni delavski 
družini. Takrat ni bilo lahko, saj so 
bili hudi časi. Bila je brezposelnost, 
vsak se je znašel, kot je vedel in 
znal. Marija ni bila nikoli zaposle
na, predvsem zaradi slabega zdrav
ja, delala pa je priložnostno, na 
»tarbehih«, kot so takrat rekli. 

Mož Franc se je rodil 23. novem
bra leta 1904 prav tako v delavski 
družini. Življenje v njegovih mladih 
letih ni bilo lahko. Opravljal je naj
različnejša dela, tudi v Ai>striji je 
bil, pa na »tarbehih«, delal je f nu>j-
stranski cementarni, pa s podjetjem 
Slograd v Železarni, dokler potem 
ni bil leta 1937 sprejet na takratno 
»fajnštreko«. Po osvoboditvi je delal 
v martinarni jeseniške železarne kot 
čistilec preboda, in sicer vse do upo
kojitve leta 1962. 

V zakonu se jima je rodilo devet 
otrok, dva sta umrla. Najbolj z 
grenkobo se danes spominjata smrti 
najstarejše hčerke Julke, ki je bila 
gledališka in filmska igralka in je 
igrala v prvem slovenskem filmu Na 
valovih Mure in v filmu Trenutki 
odločitve. ' 

Oba sta po svojih močeh pomaga -
la tudi med narodnoosvobodilno 

borbo. Franc je leta 1941 sodelovali 
znanem uporu v Mojstrani. 

Franc se danes spominja: 
»Takrat smo se uprli, saj smo do

umeli, da nas Nemci hočejo uničiti 
in si prilastiti naš lep svet: tukaj pod 
Triglavom. Po uporu smo se morali 
umakniti. Jaz sem odšel nad vas 
Dovje. Govorili so, da se ne bo nobe
nemu nič zgodilo, če se vrne. Še celo 
tako so rekli, da se mora javiti Nem
cem. Vsakdo, ki se je javil, so ga od
peljali. Seveda se sam ob pavratku 
nisem javil.« 

Žena Marija pa se še danes s 
strahom spominja svojega poguma, 
ko je na resnično nenavaden način 
pomagala s hrano partizanom: 

»Sina Pavla, ki se je rodil leta 
1943, sem povila, zatem pa sem okoli 
njega naložila salamo in ga potem 
še enkrat povila s povojem. S takšno 
pošiljko sem potem večkrat s Pav
lom v vozičku hitela mimo žandar-
jev na Dovjem do Salbergarja, kjer 
so zbirali za partizane. Ko takole 
danes razmišljam, kaj bi bilo, če bi 
me takrat dobili, da tako nosim 
hrano za partizane .. .« 

Njuna skupna pot tudi v svobodi 
ni bila lahka. S težkim, vztrajnim in 
napornim delom sta si zgradila pri
jeten dom na Delavski ulici v Moj
strani. Tja sta se vselila leta 1958. 
Franc je imel v Železarni naporno 
delo. To ve vsak. ki je kdajkoli delal 
v martinarni: 

»Bilo je res težko, a sem danes ve
sel, da sem lahko delal do upokoji
tve. Težki pogoji so bili takrat, v za
četku tudi malic ni bilo. Tudi poško
dovan sem bil, saj sem se opekel, da 
14 dni nisem mogel odpreti oči.« 

Žena Marija je. danes največ 
•doma, ker ji večkrat zdravje pona-
gaja, Franc pa je še vedno pran 
mladenič. Hodi še naokoli kot v 
mladih letih, aktiven pa je tudi pri 
domačem društvu upokojencev, kjer 
je v odboru, pa tudi društveni 
prapor nosi ob različnih priložno
stih. Doma nista osamljena. Čeprav 
so otroci že samostojni, ju še vedno 
radi obiščejo. 

»Vračajo se kot lastovke pod do
mači krov,« nam je ob slovesu rekla 
žena Marija. 

Ob lepem jubileju seveda tudi 
naše iskrene čestitke! 

- J. Rabič 

Na pobudo K S Podmežaklja in s 
sodelovanjem Samoupravne komu
nalne skupnosti občine Jesenice s 1. 
septembrom odpiramo novo avto
busno linijo mestnega prometa, ki 
bo povezovala Cesto 1. maja in 
druge predele K S Podmežaklja z os
talimi področji mesta Jesenice. 

Nova avtobusna zveza omogoča 
prevoz prebivalcev na delo in z déla, 
otrok v šolo in možnost prevoza do 
železniške postaje oz. bolnice na 
Plavžu. 

Nova avtobusna linija je uvedena 
za čas enega meseca. V tem času 
poskusnega obratovanja bomo ugo
tavljali frekvenci) potnikov, izkori
ščenost avtobusa in s tem v zvezi 
utemeljenost nove avtobusne linije. 
Ker pričakujemo sodelovanje prebi
valcev pri organizaciji prevoza, pro
simo, da nam pripombe, predloge in 
mnenja v zvezi z voznim redom in 
ostalimi zadevami v zvezi z or
ganizacijo in izvedbo prevoza posre
dujete na naš naslov, lahko pa tudi 
po telefonu (81-953). 

Cena za prevoz je na vsej relaciji 
enotna: žeton ali 7.00 din pri goto
vinskem plačilu. 

I N T E G R A L TOZD MPPDTŽ 
J E S E N I C E 

V O Z N I R E D J E S E N I C E — PODMEŽAKLJA — KOROŠKA B E L A 
1 2 3 4 5 6 7 8 Postaje 9 -10 11 12 13 14 15 

6.05 14.05 _ Valjama Bela — Aneks 5.50 13.50 21.50 
_ 6.08 _ 14.08 — _ 22.08 Valjarna Bela — vratar 5.47 — — 13.47 — — 21.47 
_ 6.10 _ 14.10 — _ 22.10 _ Javornik — pod klancem 5.45 7.28 — 13.45 — — 21.45 
_ 6.12 _ 14.12 _ _ 22.12 22.30 Senožeti 5.43 7.27 — 13.43 — — 21.43 
— 6.13 14.13 _ 22.13 22.31 Železarna 5.42 7.26 — 13.42 — — 21.42 
— 6.15 _ 14.15 _ _ 22.15 22.33 Gimnazija 5.41 7.25 — 13.41 — — 21.41 
— 6.16 _ 14.16 _ • — 22.16 22.34 Železniška postaja 5.40 7.24 — 13.40 — — 21.40 
— _ _ _ . _ _ . _ - 22.35 Pod Mirco — 7.23 — — — — 
— _ _ _ _ _ • _ Zdravstveni dom — 7.22 — — — — — 

_ 13.05 - _ 15.00 21.13 _ - Bolnica O. — 7.20 . — — — — — 

- _ _ _ _ _ Bolnica p. — 6.43 7.43 — 14.51 17.03 — 

_ 13.07 15.10 21.15 _ — Zdravstveni dom _ 6.41 7.41 — 14.49 17.01 — 

13.08 _ 15.11 21.16 _ — Pod Mirco — 6.40 7.40 _ 14.4& 17.00 — 

5.10 6.18 13.10 ,14.18 15.13 21.18 22.18 _ Igrišče (pri Lazar.) 
Hermanov most 

5.38 6.38 7.38 13.38 14.46 16.58 21.38 
5.11 6.19 13.11 14.19 15.14 21.19 22.19 _ 

Igrišče (pri Lazar.) 
Hermanov most 5.36 6.36 7.36 13.36 14.44 16.56 21.36 

5.12 6.20 13.12 14.20 15.15 21.20 22.20 C. 1. maja — bloki 5.35 6.35 7.35 13.35 14.43 16.55 21.35 
5.14 6:22 13.14 14.22 15.17 21.22 22.22 _ C. 1. maja št. 104 5.34 6.34 7.34 13.34 14.42 16.54 21.34 
5.16 6.24 13.16 14.24' 15.19 21.24 22.24 _ C. 1. maja št. 122 5.32 6.32 7.32 13.32 14.40 16.52 21.32 
5.18 6.26 13.18 14.26 15.21 21.26 22.26 _ Jenkole — križišče 5.30 6.30 7.30 13.30 ' 14.38 16.50 21.30 
5.20 6.28 . 13.20 14.28 _ 21.28 22.28 _ Javornik — Elita 5.28 6.28 — 13.28 14.36 — 21.28 
5.22 13.22 14.30 _ _ • _ • , — Koroška Bela »K« 5.26 — — 13.26 14.34 — — 

5.24 ^ _ • 13.24 14.32 , — • " _ . • • _ Koroška Bela 5.24 _ — 13.24 14.32 • — — 

_ — . — - # 15.23 — Lipce — — — — , . - ia48 -_ _ _ • '— 15.26 — -' — — Blejska Dobrava — " — — • — 16.45 — 

- — • — . - -15.29 - - BI. Dobrava — pokopališče - - • - - • - 16.42 -
OPOMBA: Avtobusi, ki se z Javornika vračajo po Cesti 1. maja peljejo po Savski cesti (mimo samopostrežbe). Vozi od ponedeljka do petka in ob delovnih 

sobotah Železarne. Velja enotna tarifa, kakor v mestnem prometu na Jesenicah. Vozi od 1. septembra 1981, en mesec je obratovanje poskusno 



NOVOSTI NA POLICAH JESENIŠKE KNJIŽNICE 

Nejc ZAPLOTNIK: Pot. Cankar
jeva založba 1981. (Žepna knjiga) 

V spremni besedi na zadnji strani 
platnic je zapisano, da ima avtor 
»poleg plezalnega talenta tudi do
volj pripovedne sposobnosti, da 
zmore vrhunske vzpone podati 
enako uspešno tudi v literarni ob
liki«. To je za mofokus malo preveč 
pokroviteljsko povedano. Oznaka bi 
bila primerna-za množico sestavkov, 
ki jih lahko beremo v Planinskem 
vestniku, in v katerih planinci v 
zgledni obliki, stvarno ali pa z vzne
senimi besedami opisujejo svoje 
vzpone. Pričujoča knjiga pa je izraz 
enkratne osebnosti, ki si z neverjet
nim zagonom išče svojo podobo, 
lastno pot. 

Ne trdim, da je Zaplotnik morda 
zgrešil poklic in da bi bil moral po
stati, predvsem mojster peresa. Prav 
nasprotno. Fant je to, kar je, pred
vsem zato, ker je svoje življenje 
zapisal goram. Po t ni predvsem l i 
terarno delo — seveda pa je stro
kovna knjiga še manj. Je dosti več 
kot potopisje: čeprav so posamezna 
poglavja v knjigi vezana na odprave, 
so prej pesnitve v prozi kot poto
pisi. Res je, da v teh opisih plezanj 
ne manjka tehničnih podrobnosti ne 
alpinistične filozofije, vendar je to 
zgolj snov: bistvo pa je vedno avtor
jev osebni utrip; ni naključno, da se 
pri opisih nikoli ne drži šolskih pra
vil in da preskakuje čas naprej in 
nazaj kakor kak modernistični pi
satelj: doživetje je tisto, ki drži vse 
na kupu, konec koncev niti ni tako 
važno, če bi ta ali oni bralec zamešal 
stene, vrhove in smeri. 

Tudi v alpinizmu morda prihaja 
do tega, da je »romantika iz groba 
vstala«, vsaj v tem primeru. Bili 'so 
časi, ko se je zdelo, da je gomiški 
romantiki odklenkalo. Vedno več je 
bilo plezalcev, ki so videli v alpi
nizmu zgolj šport, premagovanje 
tehničnih težav, vrhunsko zmoglji
vost, ki ga lahko najsposobnejši do
sežejo z vztrajnim treningom. Se
veda je ostalo še nekaj staromodnih 
zaljubljencev,' ki so hodili v gore 
zaradi nekakšnih notranjih dožive
tij. Postajali pa so bodisi čisto 
skromni bodisi zagrenjeni, saj se zdi, 
da gora bolj ljubi tiste, ki jim pome
ni zgolj tehničen problem. 

Čeprav te stvari poznam le od da
leč, si vendarle upam trditi, da tudi 
danes še prevladuje ta manj čust
vena zvrst. Končno pa je tudi Nejc 
Zaplotnik eden tistih, ki zbujajo ne
jevoljo navadnih planincev, ko teče 
mimo njih tam, kjer z muko lovijo 
sapo. Kajpak je tu nadvse pomem
ben tudi nagon po uveljavljanju sa
mega sebe, po tem, da pokažeš, kako 

si boljši, sposobnejši, pogumhejši od 
drugih. Tu je tudi pri »športnih« 
oziroma »tehničnih« plezalcih vse
eno ostalo še nekaj romantike, nekaj 
spogledovanja s filozofijo o prema
govanju smrti in podobnega. 

Avtor niti malo ne skriva, da se 
hoče razlikovati od drugih: tveganje 
v gorah mu pomeni najvišjo vred
nost prav zato, ker ga oddaljuje od 
lenega, zapečkarskega, samozado
voljnega življenja v dolini. Tudi pri 
njem se oglaša isti imperativ, ki ga 
poznamo že skozi vso zgodovino slo
venskega alpinizma: biti boljši od 
drugih, povzpeti se nad množico 
povprečnežev. (Seveda pa se to hote
nje navadno ne kaže naravnost in v 
grobi obliki.) 

Nikakor ni mogoče razsoditi, kdo 
več in bolj polno doživlja: ali tisti, ki 
išče doživetja v nečloveških naporih 
in v soočenju s smrtjo, ali tisti, k i se 
na položni poti kar naprej ustavlja 
zaradi te ali druge naravne lepote? 
Verjetno se človek ne bi smel odreči 
ne enemu ne drugemu, v praksi pa je 
tako, da se oboje nekako izključuje. 

Avtor pričujoče knjige je kajpak 
šel po prvi poti, po tisti, ki se zdi 
kakšnemu izmed zapečkarjev kot 
nesmiselno pehanje za golim ciljem, 
ali pajkar bi bilo vsaj malo bolj pra
vično, kot nekakšno fakirsko samo-
mučiteljstvo. Verjetno pa se brez 
tega nikoli ne bi mogel prebiti v 
vrste najboljših — in nikoli ne bi 
stopil na teme treh osemtisočakov. 
Vendar je — razmeroma zgodaj, saj 

možje dejanj navadno pišejo spo
mine Vzrelih letih — napisal krfjigo, 
ki je prej izpoved kot opis. 

V čem je jedro Zaplotnikovega 
alpinističnega (in sploh življenj
skega) stremljenja? Nekje, ko piše o 
životarjenju mestnih ljudi, nehote 
izda to bistvo. Tam spodaj živijo 
brez hrepenenja, izjavi z nekakšnim 
odporom, skorajda z grozo. Tisto, 
kar ga žene v gore je torej nič dru
gega kot cankarjansko hrepenenje 
— hrepenenje, ki izvira iz mladostne 
prizadetosti nad klavrno danostjo. 
Kogar žene na poti te vrste hrepe
nenje, se ne bo nikoli ustavil. K o bo 
prišel na najvišji vrh po najtežji ste
ni, se bo začel ozirati po novih po
teh. Ponekod iz vrstic zaveje kakor 
razočaranje nad tem, kar je dosegel, 
oziroma j i ad praznino, ki sledi po 
dnevih in tednih boja z naravo, ko je 
cilj dosežen. Je tO znak, da je začel 
iskati drugo polovico človeka, tisto, 
ki je bila doslej morda pozabljena? 

Zaplotnikova gorniška filozofija 
morda ni posebno izvirna, izviren pa 
je način, kako doživlja naravo. Tam, 
kjer je najbolj neposreden, najbolj 
otroški in najbolj nedolžen, ko se 
zazdi, da je z naravo v pravem prav
catem erotičnem odnosu, mu stavki 
zaplešejo v čisto posebnem ritmu. V 
tem, da iščeta neutrte poti, sta si 
alpinist in umetnik blizu — in v tej 
knjigi je nešteto odstavkov, ki jih 
nikakor ne bi mogel napisati nekdo, 
ki je vajen hoje po utrtih poteh. 

Marko Hudnik 

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD DA ALI NE? 

Pod tem naslovom je v zadnji številki Železarja povedal svoje 
mnenje pedagoški svetovalec Anton Korene. Pridružujem se inu in ga 
v celoti podpiram. Stabilizacija morajo biti dejanja in ne le besede. 
Tudi če denar nebi bil problem, bi morali VIZ že zdavnaj ukiniti, ker 
ni odigral tiste vloge, ki mu je bila namenjena. Še pred rojstvom tega 
»otroka« je bilo veliko dilem in končno je na dlani, da ni zdravila in 
da smo imeli prav tisti, ki smo trdili, da se bo z njim administracija in 
vse tisto, kar jo spremlja, še okrepilo. 

VIZ bi bil opravičljiv, če bi resnič
no zmanjšal administracijo na 
šolah, če bi bilo enotno finansiranje 
(nagrajevanje delavcev), usklajen 
urnik šol, da bi lahko učitelj, ki ima 
na majhni šoli premalo ur,-poučeval 
na večji šoli, kjer je za enega preveč, 
za dva premalo, če bi bila vsa finan
čna sredstva resnično združena pri 
VIZ tudi za vzdrževanje. Vse to in še 
drugo je bilo obljubljeno pred roj
stvom tega »otroka«. A danes? Vse 
je tako kot je bilo prej, le VIZ se je 
pridružil in žre sredstva, ki bi bila še 
kako potrebna tam, za kar smo iz
glasovali že drugi samoprispevek. 

VIZ bi bil opravičljiv, če šole v 
občini ne bi bile TOZD, ampak pe
dagoške enote združenega dela 
(PEZD). Ravnatelji šol bi morali 

Vedno manj je v Gornjesavski dolini starih gorenjskih domačij, ki so Se zi
dane s kamnom in krite s sivo opeko, mecesnovimi deskami ali skodlami in 
delane v (op. V čop pa so bile krite tako, da niso bile na koncu odrezane, 
ampak so imele posebno nadstrešje. Tudi lepo zrezljanih gankov, na katerih 
so se bohotili pravi gorenjski nageljni, ni več. Stare domačije se počasi; toda 
zanesljivo umikajo novim hišam. Toda vseeno se najde še kakšna prava 
stara gorenjska hiša z lepo izrezljanim gankom, na katerem še cvetijo pravi 
gorenjski nageljni, kot je tale v Kranjski gori. (Tekst in foto: A. Kerštan) 

biti pedagoški vodje šol, učitelji res
nično učitelji in ne administratorji, 
sestavljalci desetine samoupravnih 
in drugih aktov. Sam sem bil priča, 
ko smo še na Fedovalnih konferen
cah skrajšali razprave o učencih, 
njihovih uspehih in problemih, ker 
smo morali razpravljati še o- drugih 
dodatnih točkah dnevnega reda. 
Če torej ni mogoče, da bi VIZ 
prevzelvse to in razbremenil šole, ne 
bi smeli več razmišljati o tem. ali 
VIZ da ali ne, ampak reči ne. 

Ze pred leti sem opozarjal na to 
kot pedagoški delavec in komunist, 
ker sem se zavedal, kdo in kako 
težko daje sredstva za nekaj, kar ni 
potrebno. Šolniki-komunisti se bodo 
spomnili, da sem takrat v šolski sobi 
železniške postaje komunistom iz 
osnovnih šol napovedal prihodnost 
VIZ, ko sem ga primerjal s kmetij
skima zadrugama po vojni v Bo
hinju in Planini pod. Golico, ki sta 
bili ustanovljeni brez podlage in ob 
rojstvu obsojeni na propad. -

Prav tako sem precej obširno go
voril o tem problemu na razširjeni 
seji občinskega odbora ZZB N O V v 
dvorani skupščine občine Jesenice 
26. novembra 1980. Toda kar sem 
kjerkoli govoril ali pisal, je bilo bob 
ob steno. Nikoli in nikjer nisem do
bil niti odgovora. Prav imaš Anton 
Korene, ko predlagaš, da naj o tem 
povedo svoje mnenje tudi drugi. 
Mislim, da so samo ravnatelji šol 
premalo, pridružiti se jim morajo 
tudi vsi prosvetni delavci in tudi 
tisti, ki za vse to prispevajo denar. 

Tudi glede celodnevne šole bi rad 
povedal svoje mnenje. Zaradi sta
bilizacije smo se lotili omejevanja 
otroških doklad, zdravstva itd. V 
celodnevni šoli pa sta oba otroka, 
dobro ali slabo situirane družine, 
deležna enake pomoči družbe. Naj 
navedem drug primer: Učenka-od-
ličnjakinja, ki se je s starši in bra
tom preselila na področje osnovne 
šole Žirovnica, kjer so zgradili hišo, 
je po nekaj dneh zapustila celodnev
no šolo v Žirovnici in se vozila na 
Jesenice, kjer še ni bilo celodnevne 
šole. Povedala je, da se lahko zbere 
in uči le doma v miru in da tega ne 
more v celodnevni šoli, kjer se med 
seboj motijo. Dokler ni dovolj sred
stev in še vedno premalo šolskega 
prostora, bi morala biti celodnevna 
šola oziroma podaljšano bivanje sa
mo, za tiste učence, ki to resnično 
potrebujejo zaradi varstva ali po
moči pri učenju, ki bi jim je resnico 
lahko nudili učitelji več, če bi bilo 
manj učencev. Pri tem pa bi pri
hranili ogromna sredstva in j ih 
vložili tja, kjer je pouk še v več izme
nah, kjer skoraj ni prostora za po
daljšano bivanje najbolj potrebnih 
učencev in kjer telovadijo v blatu, če 
je vreme lepo, pa v oblakih prahu. 

Notranje rezerve so. Poiščimo jih 
za bolj smotrne naložbe. Naredimo 
breh strahu in sramu korak nazaj, 
da bi lahko jutri naredili dva naprej. 

Jaka Klinar 

Ivan Razboršek že več kot 38 let v 
svojem prostem času sistematično 
zbira, sortira in proučuje narodno in 
folklorno bogastvo Slovenije in 
ostalih jugoslovanskih narodov in 
narodnosti in drugih predelov sveta, 
pri čemer mu vsestransko pomaga 
tudi žena Marija. Najbolj ga privlači 
ljudski ornament, in 'sicer tako 
elementi kot motivi, ustvarja pa 
tudi lastne kompozicije, ki jih riše 
na papir, steklo, keramiko, laneno 
platno, les in kovino v različnih teh
nikah. Grafično oblikuje omamen-
talne motive v fotogramski tehniki. 
V zadnjem času pa se preizkuša tudi 
z grafiko ornamentike v naravi. 
Različne cvetove, rastline, liste naj
prej stisne, potem pa po fotopostop-
ku — fonogramu — prenese na pa
pir. S svojim potrpežljivim iskanjem 
in vztrajnostjo je doslej izbral okrog 
6000 omamen talnih elementov in 
motivov slovenskih ljudskih oma
men tov. 

RAZSTAVA ORNAMENTOV IVANA 
RAZBORŠKA NA JESENICAH 

V soboto, 5. septembra, bodo v razstavnih prostorih Delavskega 
doma na Jesenicah ob 18. uri odprli razstavo ljudskih ornamentov, 
grafično ornamentalno oblikovanih motivov v fotogramski tehniki 
avtorja IVANA RAZBORŠKA iz Ljubljane, sicer pa redno zaposlenega 
pri Iskra Commerce TOZD Marketing — sektor tržnih raziskav 
Ljubljana. 

rečo negibnost fotografske predsta
vitve. Zdaj zgolj preprost list, skoraj 
nečlenjen, z ogrodji žil kot usmerje
valnimi napotki našemu pogledu, pa 
spet drug ves bohoten in baročen, 
ves nakržljen na robovih, prekipe
vajoč od bogastva struktur ne
kakšnih listnih krivih kapilar, ki 
spredajo tenko pajčevinasto mrežo, 
v katere se naše oko ujame v opoj
nem doživetju. 

To so fotogrami, se pravi slike, 
kjer je avtorju pomagala fotografska 
tehnika. Pa vendar je upoštevanja 
vreden tudi njegov ustvarjalni delež. 

. Že samo odbiranje med množico 
listja, postavljanje in komponiranje 
v format, kontrastiranje, ostrenje ali 
mehčanje obrisov, poudarjanje ali 
zabrisovanje nadrobnosti — vse to 
in še marsikaj so osebni podatki, ki 
dajo takim fotogramom pečat avtor
jeve likovne občutljivosti in nje
govega posebnega odnosa do spremi
njanja vidnega sveta. V kratkem, to 
so prvine, ki so brezosebne, zgolj 
foto-zrcalne podobe sveta ali nje
govega listnatega delčka, povzdigu
jejo tako sliko na raven osebna 
občutene in zavestno oblikovane 
nove avtorske resničnosti.« 

Dela, oziroma grafike, ki jih oce
njuje prof. Marjan Tršar, imenuje
mo ornamentika v naravi. Poleg teh 
pa se bo avtor na Jesenicah pred
stavil tudi s številnimi grafično ob
likovanimi ljudskimi ornamenti iz 
bogate zbirke, ki jo je ustvaril še 
posebno po letu 1954, ko se je pre
selil v svojo ožjo domovino. 

Naj omenimo, da avtor izdeluje 
tudi osnutke za tapiserije in gobeli
ne, narisal pa je tudi na stotine 
ekslibrisov za ljubitelje knjig, z zna
čilnimi slovenskimi ljudskimi mo
tivi. 

Junija leta 1974 je postal član 
Društva Exlibris Slovenije. Na nje
govo pobudo je bilo leta 1975 
osnovano likovno društvo I S K R A , 
kjer je bil izvoljen za prvega pred
sednika in s katerim jeseniški Do-
likovci že več let uspešno sodelujejo. 

Svoje izdelke je Ivan Razboršek 
doslej razstavljal v Jugoslaviji na 43 
samostojnih in 19 skupinskih raz
stavah in osmih razstavah v Evropi 
in Tokiju. 

Ivan Razboršek je ob smrti pred
sednika Tita izdelal ex libris, pri ka
terem je uporabil njegov prvi portret 
iz borbe in namesto oprsja narisal 88 
nageljnov. Vsako leto Titovega živ
ljenja je upodobil z originalnim, 
vendar drugačnim nageljnom. 

Prvič se je Ivan Razboršek srečal s 
slovenskimi ljudskimi ornamenti v 
Skopju, kjer je bil rojen 26. febru
arja 1924, kamor je bil njegov oče 
premeščen. Starša — Slovenca, sta v 
tem daljnjem kraju svoja dva sinova 
učila slovenskega jezika in kupovala 
slovenske šolske knjige. Tako so mu 
slovenski ornamenti Maksima Ga
sparija, s katerimi je bila okrašena 
prva čitanka, do danes ostali v ži
vem spominu in tu je začetek nje
gove ljubezni do ornamentike. Daleč 
od ožje domovine je z leti rasla nje
gova ljubezen do ornamentike tako, 
da je približno pred 47 leti začel 
shranjevati vsako sliko, na kateri je 
bil ornament. 

Bogastvo makedonske folklore, ki 
jo je srečeval v otroštvu, je večalo 
njegovo vedoželjnost, ki se je 
stopnjevala s srečanjem s slavonsko 
folkloro in kasneje še s šiptarsko, 
srbsko in črnogorsko ornamentiko. 
Med tem ga je pot zanesla tudi v 
Zagreb, kjer je v etnografskem mu
zeju in knjižnicah našel dovolj gra
diva za obogatitev svojega znanja in 
poznavanja ljudske ornamentike. V 
Slavonski Požegi se je poleg sla
vonske folklore srečal tudi z ele
menti češke, slovaške in madžarske 
folklore, v Smederevu, kjer je vodil 
montažp v železarni, pa je spoznaval 
lepote, kulturo in ornamentiko tega 
kraja. 

Ornamentalne elemente in motive 
je nabiral tudi po kmečkih hišah in 
cerkvah, na izletih, na katerih je kot 
navdušen in aktiven planinec in 
alpinist prebil veliko svojega pro
stega časa. S skicirko in fotoapa
ratom je nabral lepo zbirko orna
mentov in drugih folklorno etno
grafskih izdelkov. Pravo vrednost 
zbiralca in oblikovalca ljudskih or
namentov Ivana Razborška je naj
bolj nazorno izrazil prof. Marjan Tr
šar, ki je o njem zapisal: 

»Svet organske skupnosti in lepo
te, ki nas obkroža in hodimo kot 
slepci mimo njega vsak dan, je vse
bina, ki jo odkriva in nam jo v 
fotogramih -ponuja v pokušino Ivan 
Razboršek. Se tako površen opazo
valec se mora ob njem zamisliti in se 
vprašati, ali ni izgubil po nemarnem 
nešteto dragocenih trenutkov, ko ni 
znal »videti«, čeravno je gledal, in ni 
znal »uživati«, čeravno si je želel 
občutkov ugodja ob takih neprecen
ljivih likovnih dragotinah, kot se 
nam kažejo drobne belo-črne plete
nine vsemogočih listov, ujete v ža-

Prepričani smo, da bo njegova 
razstava ljudskih ornamentov in fo-
togramov različnih rastlin na žele
zarskih Jesenicah z zanimanjem 
sprejeta, še predvsem med šolsko 
mladino in številnimi izdelovalkami 
ročnih del, gobelinov, tapiserij, kjer 
so še kako prisotni ljudski orna
menti. 

Zaradi krvodajalske akcije, ki bo v 
teh dneh potekala v Delavskem 
domu na Jesenicah, je nekoliko 
spremenjen umik za obisk razstave. 
Ves prihodnji teden od 7. do 12. sep
tembra bo razstava na ogled od 16. 
do 19. ure iz vhoda na hodniku, v 
dneh od 14. do vključno 16. sep
tembra pa bo odprta od 9. do 12. in 
od 16. do 19. ure. 
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Kdo, ki se vsaj malo zanima za alpini
zem, Še ni s l i ša l za J o ž a Čopa in njegov 
dramatični vzpon čez centralni del osred
njega stebra Triglava. Za plezalno smer* ki 
jo je zmogel v prvih tednih svobode, star že 
čez petdeset let, pa vendar se izredno čil in 
izveŽban. Ni zaman zapisan v zgodovino 
slovenskega in jugoslovanskega alpinizma 

. kot izreden alpinist, predvsem pa č lovek in 
*•* * ! požrtvovalen tovar iš . 

Nisem dojel, kaj je pomenilo po štirih 
dneh v Steni odhiteti po reševa lce in se z 
njimi vrniti na Plemenice, ter pomagati pri 
reševanju utrujene in izčrpane soplezalke, 
ki mu je omagala nekaj raztezajev pod 
vrhom Stene. Posvetila se mi je š e l e tedaj, 
ko sem utrujen in s rečen v večernem 
soncu na Plemenicah stisnil roko soplezal-
cu. T . • . 

Verjetno vsak alpinist, ko pogleda čez 
rob sače tn i š tva , sanja o tej smeri. Vendar 
je ps ih ično breme in slava te smeri tako 
velika, da je verjetno najtežja ravno odlo
čitev. Z mano je bilo podobno. P r v i č sem 
pogledal stebru v oči, ko sem š e v »pleni
cah c s Slavcem plezal Skalaško . Takrat me 
je se zastrupil in rekel sem si: »Fant, 
enkrat se srečava.« 

Minila so št iri leta, da sem si nabral izku
šenj in zaupanja vase, pa tudi letošnja 

r x sezona se je začela kar uspešno . Zmenili 
smo se štirje, zvečer smo bili v Vratih 
trije, š la sva po dva. Beznikov Tina in 
moja »trebušnost«. 

A h da, za uvod in moralo, se je prejšnje 
popoldne v Slovenski smeri ubila neka Za-
grebcanka. Komaj sem z avtobusom 
prispel v Vrata in poplaknil usta, je k meni 
stopil Celjan Aco Pepelnik in me vprašal . 
Če grem z njimi pogledat, kaj je bilo v Slo
venski. Nič natančnega nismo vedeli, le to, 
da je njena soplezalka videla padec sedaj 
pa je vsa obupana tavala po Aljaževem 
domu in iz nje se ni dalo spraviti nič pa
metnega. Reševa lcev Še ni bilo in na brzino 
smo ponašal i nekaj pijače in obleke, ter od
hiteli pod Slovensko. Do teme smo ravno 
prišli in n a š e klicanje je izzvenelo v mrtvo 
skalovje. Dogovorili smo se, da bosta dva z 
baterijami poskusila ponoč i preplezati 
smer, pa smo zagledali lučke na drugem 

^ J pragu in počakal i sestopajoče. Od dveh Ce
ljanov, ki sta plezala Bavarsko, ter po 
klicih odhitela na pomoč, smo zvedeli za 
tragično resnico. Prispel je tudi že poiz
vedovalni del udeležencev reševa lne akcije 
in prepustili smo jim grobarsko delo. 

Ko sem se ob enajstih vrnil v dom, sem si 
rekel: »Se en račun brez krčmarja.« A glej 
ga falota, zjutraj sem vstal svež in čil. In 
ker je bil tudi Tina zato, sva (sicer pozno) 
odbrzela pod vstop Skalaške . Nobene ro
mant ične ptice in meglice nisva videla (kot 
po navadi preberem pri takih zapisih), saj 
ptice in meglice verjetno ne marajo takih 
neromant ičnih kmečkih telebanov. Vsto
pila sva ob pol desetih, ob dvanajstih pa 
sva že sedela na Gorenjskem Turnu sredi 
Stene, kjer se je treba odločiti ali prek 
lažje Ladje ali v Čopov steber. Glede na to, 
da sem bil jaz tiho, Tina tiho, vse tiho in se 
bolj tiho ob nekaj grižljajih, je vse izzve
nelo tako resno, da sem za bližnjo skalo 
odložil še nekaj kil in se pač vdal v usodo. 
Pravzaprav je pred odločitvijo zmeraj 
tako, ko pa začneš s plezanjem, kar gre. 

Smer se začne z daljšo prečko v desno, ki 
proti koncu postane dokaj nerodna. Prvi 
raztežaji, ki potekajo po stebru, so lažji in 
še le nekaj deset metrov" pod prvo (rdečo) 
votlino se začne prava plezarija. Treba je 
vedeti, da imaš tu, na pragu, vseh težav, za 
sabo že 800 metrov stene, katere težavnost 
se vrti tam okoli četrte stopnje. Raztezaj, 
ki te pripelje v rdečo votlino, je relativno 

težka prosta plezarija, ki ti na koncu po
streže s »paradajz« skalo (izredna, krušlji
vost). Tu sedaj vs top i š v odprto steno, izpo
stavljenost pa ti odpre pogled navzgor. Do 
tretje votline dobesedno s lediš klinom, 
malo prosto, malo tehn ično , od tu pa imaš 
dva prosta raztezaj a pod ogromne rjave 
previse in nato zloglasno prečnico v levo, 
ki je pravzaprav elegantna in varna ple
zarija nad 1000 - metrskim prepadom. 
Redko se zgodi, da proti vrhu stene skala 
postane trdna. Vendar se to zgodi v Čopo
vem stebru, ki ti v zadnjih dveh (prostih) 
razteza jih postreže z vso paleto plezalnih 
užitkov. Pogledal sem za rob in kamen mi 
je padel od srca, ko sem zagledal Tina, 
brezskrbno varujočega, sredi lahkega 
sveta S k a l a š k e smeri. Razvezal a sva se in 
odhitela na vrh, počasi pa je v najini betici 
začela prodirati ponosna misel: »Pa sva le 

zmogla.« Stisk roke, prebujajoča se sreča 
in pozabljeni napori ter utrujenost. Spla
ča lo se je, t i sočkrat splačalo. Jože , lepa ti 
hvala za krasno smer. Še jo bom plezal in 
tudi priporočil vsakemu zagnanemu tova
rišu, saj je tako lepih in obenem varnih 
smeri v Julijcih kaj malo. Potrebna je kon-
dicija in volja, ter goreča želja, pa zadihaš 
z naravo v njenem ritmu in ona te sprejme 
v svoj raj. Daleč in blizu vsakdana, ki se mi 
zdi tako odtujen najbolj gorečim željam 
Človeka. Željam po prvinski svobodi gi
banja, premagovanju samega sebe, svoje 
gnilobe in samovšečnost i . Premagovanju 
egoizma in brezciljnega dirkanja za mate- . 
rialnimi dobrinami, ki te spremenijo v le
noben stroj, brez duše in posluha za soč lo
veka in naravo. 

Jani Pšen ica 

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

Lepo poletno jutro. S težavo se skobacam 
izpod tople odeje. Napol omotična se spu
stim po stopnicah in kot je pri nas že na
vada, zadanem z glavo ob rob. Tudi zatuliti 
se mi ne ljubi, le malo zajavkam. Zajtrk je 
spodaj že pripravljen. »Mama Ema« nam 
vse lepo servira kot v pravem hotelu. 
Packam o maslo in marmelado na kruh 
skoraj brez besed, le Jimy zbija Šale na n a š 
račun, ker ostane v koči — mora z Mojco 
po kruh! 

Kmalu se vzpenjamo Za Ak. Sredi poti 
nas dohiti Jessie, n a š pes, ki po vsej sili 
hoče z nami na Oltar. To pač ne gre in Saša 
ga z bolnim Mitjem vred odpelje nazaj v 
kočo . Za Akom nič ne poč ivamo, saj se je 
n a š e romanje še le priče lo . Nevenka, Džavo 
in Nada nas že kl ičejo. Na bivaku so spali 
in že prej odrinili. Na poti k »Trem maces
nom« so. Vzpenjamo se za njimi po grušču. 
Sreča , da smo vstali tako zgodaj, sicer bi se 
kuhali na soncu. Trojka pred nami je že 
dosegla »Tri macesne« in optimist ično 
nam mahajo in nas kl ičejo. 

Pri »Treh macesnih« se ustavimo le za 
pet minut, toliko da malo duškamo. Na
daljujemo po plazu, kjer je podoben 
občutek, kot če bi. se vozil na tekočih 
stopnicah. Grizemo kolena, znoj pa teče v 
curku. Spredaj hodi Dolf, ki je ubral 
Čudovit tempo hoje. Nekateri smo kot 
turisti v kratkih hlačah in zato nas na 
snegu zebe. Sonca si že kar malo žel imo. 
Mali Oltar nam je prav blizu; ogledujemo si 
Š iroko peč in Cikulovo smer v njej. Najbolj 
zanimivo pa je, da Velikega Oltarja, kamor 
gremo, po treh urah in pol hoje še ni videti. 
Pri vstopu se na soncu pražijo Džavo , Nada 
in Nevenka pa še Rade, ki ga opazimo šele _ 
sedaj. Pridružimo se jim. Kratek odmor. 
Už ivamo. Dogovorimo se za »naveze«. S 
Frizerjem se odločiva za Varelija. Provizo-
rično se navežemo. Krenemo kot predzad
nji. Ne pridem še izza skale, že s l iš im: 

»Pazi! Kamen!« 
Stisnem se k steni. Obvarovati hočem 

svojo glavo z vsebino vred. En kamen me 
zadane v nogo in preklinjam kratke hlače-. 
Cela ploha kamenja mi frči mimo glave. 
Vse skupaj postaja že dramat ično. Se en 
del poti se bojujem s kamni in vojno dobim. 
Zadaj se pritožuje Jasna, Jani pa preklinja, 
ker tisti pred nami ne pazijo. Vareli naju s 
Frizerjem vleče čez neko ploščo . Kar gre 
nam. Čaka nas še ljubka poč in iz 
najhujših težav smo. Hodimo že štiri ure in 
pol. Oltarja pa Še vedno ni videti. Počas i 

nadaljujemo. Vse se kruš i , vendar nam to 
ni mar,' ker ni nikogar za nami. Jani je 
izbral lažjo varianto in nas s svojimi pre
hitel. Pridemo na sedlo. Spet smo vsi 
skupaj. Razvežemo se. Sonce tako prijetno 
greje, da bi najraje kar polegli. Se kako uro 
imamo do vrha, ki ga še vedno ne vidimo. 
Pot ni ravno navdušujoča, vendar hitro 
mine. 

Na vrhu je prijetno toplo, čeprav rahlo 
piha. Precej nas je krščen ih . »Glavni štab« 
tudi sklene, da sestopimo na bivak II in od 
tam v Vrata. Z vrha sestopamo zelo pre
vidno, kajti teren je kot nalašč , da padeš in 
se odpelješ za večno . Na sedlu planemo po 
hrani. Do bivaka imamo eno uro hoje, od 
tam pa Še kaki dve uri v Vrata 

Po grapi se spustimo do »dvojke«. Tu 
kake pol ure poležujemo in se predajamo 
soncu. Nevenka in Džavo ostaneta na bi
vaku, ostali pa se spuščamo v Vrata. Pot 
mine kot bi mignil. Po plazu gre hitro, še 
majhen skok in po strugi do gozdne »avto
ceste« in preko planine na cesto. Z Z upom, 
Jocom in Frizerjem smo med prvimi. Ne 
pridem še na cesto, ko vidim le še Zupove 
podplate in s l i š im: 

»Avto!« 
Stopa in prvi avto ustavi. Pokl iče me in 

odpeljeva se. Vidiva tudi, kako tudi Jocö in 
" Frizer že sedeta v avto. V Mojstrano se 
pripeljemo skoraj i s točasno . Z avtobusom 
se odpeljemo do Martuljka. Pri Mikiju 
čakamo Še Jasno in Alenko. Čez pol ure 
smo vsi skupaj in vrnemo se v raj pod 
Špikom, v Maretov dom. 

-ka 

N O V P L A N I N S K I V O D N I K 
Medobčinska gospodarska zbornica za 

Gorenjsko in predsedstvo gorenjskih pla
ninskih društev je pravkar izdalo nov 
Planinski vodnik z izredno pestro in boga
to vsebino. Vodnik je namenjen števi ln im 
gostom, ljubiteljem izrednih lepot in boga
stva našega planinskega sveta. Planinski 
vodnik je izdan v obliki prikupnega pro
spekta v črn obeli tehniki z vabljivo na
slovnico, ki jo je izdelal č lan je sen i škega 
DOLIKA Rudolf Ar h. Pri sestavi tega pla
ninskega vodnika v slovenskem, n e m š k e m 
in ang leškem jeziku so sodelovali priznani 
izvedenci in protagonisti n a š e g a planin
skega sveta z Marjanom Šolarjem, Egonom 
in Tinetom Mihel ičem, Stankom Klinar- -
jem, Jakom Čopom in drugimi planinsko -
turističnimi strokovnjaki na čelu. 

Nov planinski vodnik je bogat zbir 
lahkih, srednje težkih in zanimivih izletov/ 
tur in vzponov v okolici Bohinja in Gornje-
savske doline v območju Julijskih Alp in 
Karavank. Planinski vodnik za turiste in 
planince je opremljen z .zelo pregledno 
karto s turis t ično-planinskimi sredi šči, 
izhodišči za posamezne izlete, ture in vzpo
ne. Označeni so tudi posamezni vrhovi, go
st išča , razgledišča in počivala . Ceste, pota 
in steze so posebno vidno in nazorno pred
stavljene. 

Bled je predstavljen kot važno in po
membno središče našega turizma in pla
ninstva, ki B Pokljuko in njenimi vrhovi 
predstavlja preko Lipance, Debele peči , 
Rudnega polja, V i š e v m k a vse do Triglava 
glavno smer izletov, tur in vzponov za blej
ske goste. 

Dobro in natančno so opisani tudi dosto
pi in vzponi na Triglav skozi dolino Radov -
ne. Krme, Kota in Vrat. Bogastvo planin
skega cvetja in ž iva ls tva v Zajezerski doli
ni od Vogla preko Komne in Bogatina do 
vršaca Kanjavca je prikazano v najboga
tejši luči. Natančno je obdelana radovlji
ška občina z lepotami Bleda in bogastvom, 
zanimivostmi in znamenitostmi Bohinja. 
Manj pa so se avtorji Planinskega vodnika 
poglobili v prikaz posebnosti Doline od Je
senic, prek Mojstrane, Rut do Kranjske 
gore in Rateč , kjer je raztreseno toliko . 
lepot in bogastva. Gozd Martuljek ni vas, 
vas se imenuje spodnje in gorenje Rute, 
Tamar je le nast irsko-turis t ična postojan
ka v zatrepu Planice pod izvirom Nadi že, 
pašnik pa se imenuje Zelje! 

Izmed petih gorskih zavet išč je omenjen 
samo bivak štev . IV. na Rušju pod Dolkovo 
špico in Stenarjem. Spodnja koča na Golici 
je v gradnji. Nov Planinski vodnik je 
prezrl slovensko planinsko transverzalo 
ali n a š o planinsko pot štev. 1. š k o d a . 

Zuro 

LETNI 
P O H O D 

N A P O R E Z E N 
Občinski odbor ZZB NOV Je

senice in. Planinsko društvo Je
senice obveščata , da bo v nedeljo, 
6. septembra, letni pohod na Po-
rezen, kjerbo ob 11. uri komemo-
rativna slovesnost v spomin na 
padle borce. 

Borci NOV, planinci, taborniki in 
drugi, ki bodo šli na pohod, naj 
potujejo z vlakom, ki ima odhod ob 
6720 z Jesenic in naj se peljejo do 
Podbrda, od koder je Še dve uri hoje 
do vrha Porezna. 

P O P R A V I L O 
PREŠERNOVE 

IN RAZŠIRITEV 
KOČE N A S T O L U 

1 4 ŽELEZAR 

Zaradi vse s labšega stanja Prešernove 
koče na Stolu, ki je izpostavljena zelo 
težkim vremenskim pogojem, je bilo po
trebno zaščitit i zunanjo fasado koče , pa 
tudi notranji prostori postojanke so bili 
potrebni prenove. 

Kuhinja, sanitarije in prostori, ki jih 
uporablja osebje postojanke za svoje delo 
in bivanje, so bili dotrajani, zato se je 
upravni odbor Planinskega društva Ja-
vornik-Koroška Bela odločilo za adapta
cijo in popravilo koče . 

Ze v letu 1979 se -je upravni odbor 
odločil, da prične akcijo za to naložbo. 
Pričel i smo zbirati dokumentacijo in 
soglasja za adaptacijo. 

Zbiranje dokumentacije in raznih sogla
sij je bilo dokaj dolg proces. Po zbranih so
glasjih smo začel i z izdelavo načrta in kar 
je bilo najvažnejše — z zbiranjem po
trebnih f inančnih sredstev. Naložbo smo 
vključili v srednjeročni program 1981 do 
1985, s tem da do konca leta 1980 pripra
vimo vse potrebno za začetek dela na 
postojanki. 

V letu 1979 in do- konca 1980 smo zbrali 
vsa potrebna soglasja, izdelani so bili 
načrti in opravljene vse priprave. 

Kupili smo cisterno za vodo, izdelali in 
prenesli ter postavili gradbeno barako, na
bavili e lektrični agregat na tekoča goriva, 
potrebno orodje in ostale pripomočke, iz
delali okna za vso postojanko, nabavljen 
pa je bil tudi gradbeni les za ostrešje in 
deske za zašč i to postojanke. Na postojanki 
se gradbena dela niso izvajala, razen iz
kopa in beton i ran j a ležišča za vodno ci
sterno. S o č a s n o je bil izvršen prenos grad
benega materiala (cement, gramoz) za 
lež i šče cisterne in temeljev za gradbeno 
barako. Za vsa ta dela smo v teh dveh letih 
dobili iz sredstev zbranih po družbenem 
dogovoru 430.000 dinarjev in vložili last
nih 300.00© dinarjev. V ilustracijo naj 

. navedem, da stane kubični meter gramoza 
s k las i čn im prenosom — konjem kar 
25.000 dinarjev. 

Po vseh teh pripravah in težavah smo 
bili v letu 1981 pripravljeni za izvajanje del 
na postojanki. S prizidkom bo pridobljeno 
približno 40 sedežev, 20 lež i šč in bolj so
dobna kuhinja ter sanitarije. 

Takoj, ko je bilo možno , smo pričeli s 
prvo razo del, ta je z izkopom, oziroma 
pripravo zemljišča za adaptirani del posto
janke. Tako je bilo to delo s prostovoljnim 
delom kmalu opravljeno. Ker smo gramoz 
in cement že imeli na gradbišču, smo pri
čeli z betoniranjem temeljev in_ osnovne 
plošče . Dela so intenzivno potekala,-tako 
je bilo do prve polovice meseca julija že 
opravljeno vse za zidavo objekta. 

Nato je delo za nekaj časa zastalo, ker na 
Stolu nismo imeli gradbenega materiala, to 
je opeke, apna in cementa. 

15. julija nam je po predhodnih dogovo
rih priskoči l na pomoč sekretariat za 
notranje zadeve SRS s svojim helikopter
jem. Ta nam je od 15. do 20. julija in od 10. 
do 14. avgusta prenesel na postojanko 
okrog 63 ton raznega gradbenega materi
ala (opeko, cement, gramoz, ostrešje 12 m 
dolžine, betonsko armaturo), skratka ves 
potreben gradbeni material. Poleg po
žrtvovalnih planincev, predvsem članov 
upravnega odbora, ima sekretariat za no
tranje zadeve največje zasluge, da se pred
videni program izpolnjuje po planu, zato se 
za sodelovanje zahvaljujem v imenu vseh 
planincev. 

Poleg tega, da je prenos s helikopterjem 
f inančno bolj ugoden, saj stane prenos ki
lograma gradbenega materiala 10 dinar
jev, s konjem pa 22 dinarjev, je pomembna 
še časovna pridobitev. S konji je bilo pre-

_ neseno okrog 11 ton raznega materiala. 
Ker smo imeli dovolj gradbenega materi

ala, smo do 17. avgusta dogradili adapti
rani del do plošče , zabetonirali p loščo in 
dozidali do ostrešja. 

Zaradi sušenja betonske plošče smo mo
rali za nekaj Časa prekiniti z gradbenimi 
deli, ker bomo deske, ki smo jih rabili za 
betoniranje plošče , porabili za ostrešje 
novega dela koče . Računamo, da bo 
približno do 20. septembra postojanka pod 
streho in zašč i tena pred vsemi vremenski
mi razmerami (vzidava oken in jeklenih 
zapahov). 

Vsa ta dela so zahtevala tudi precejšnja 
f inančna sredstva. Iz sredstev, zbranih po 
družbenem dogovoru, smo dobili še 600.000 
dinarjev, ki so že v celoti porabljena. 
Vložil i pa smo tudi 250.000 din lastnih 
sredstev, primanjkuje pa, nam za izvršeni 
letošnji plan okrog 300.000 dinarjev. Poleg 
tega je bilo samo v letu 1981 opravljenih 
1400 ur prostovoljnega dela. 

Menim, da je bila ta naložba več kot po
trebna. Prešernova koča na Stolu je 
obmejna postojanka, pomembna za zbliže
vanje planincev dveh dežel in zagotavlja 
zatočišče vsem planincem, oziroma obi
skovalcem. 

Kratka gradbena sezona, ki je odvisna 
od vremenskih pogojev, zahteva neprimer
no več- fizične in organizacijske angažira
nosti in f inančne sposobnosti. 

V naslednjem letu je v programu notra
nja ureditev, ki sicer ne bo zahtevala toliko 
fizičnega dela, bo pa zahtevala večja fi
nančna sredstva, zato bi bil vsak dinar 
dobrodošel . Menim, da bi morala temeljna 
telesnokulturna skupnost Jesenice del 
sredstev nameniti tudi za ta objekt, hi je 
namenjen vsem delovnim ljudem. 

Zahvaljujem se vsem, ki so do sedaj po
magali pri realizaciji tega projekta. Trudi
mo se vsi skupaj, da bi bila ta adaptacija 
čimprej zaključena v korist nas vseh. 

Marjan Beg 

P O H O D N A T R O M E J O 1 3 . S E P T E M B R A 
V nedeljo, 13. septembra, bo drugi turist ično-planinski pohod na Tromejo. 

Obiskovalci Tromeje na Peči bodo krenili iz treh smeri: v Ratečah Izpred 
gost išča Surc, z Bele peči v Italiji in iz Se lč pri Podkloštru v Avstriji. Pohod 
pripravlja skupni odbor, v katerem sodelujejo turistična društva iz Trbiža, 
Podkloštra , Kranjske gore in Rateč. 

V Ratečah bodo morali izletniki, ki bodo na ta dan obiskali Tromejo, 
pokazati veljavni potni list ali maloobmejno propustnico, potem na bodo krenili 
med 7. in 8. uro v skupinah, ki jih bodo vodili izkušeni planinci proti Peči . 
Promet na cesti bo ta dan zaprt. 

Med 10. in 12. uro bo kulturni program, ki ga bodo izvajali orkestri, pevski 
zbori in folklorne skupine iz vseh treh dolin — Zbiljske, Kanalske in 
Gornjesavske. 

Vsi izletniki se bodo lahko na Tromeji neovirano gibali na celotnem priredit
venem prostoru, ki bo segal v vse tri države. 

Za preskrbo bodo spet poskrbeli vsak s svojimi značilnimi jedrni organizatorji 
iz vseh treh držav. Pri vseh stojnicah bodo sprejemali valute vseh treh držav. 
Cene hrane in pijače bodo enotne na vseh treh straneh meje. 

V veselem razoloženju, ko se bodo sklepala nova poznanstva in prijateljstva 
ter potrjevala že lani ali prej sklenjena, bo popoldne igralo več orkestrov in 
tako kakor lani tudi letos najbrž ne bo motilo, da bo ples kar na travi. 

Ker je že lani ofossk organizatorje presenetil, saj se je srečanja udeleži lo 
skoraj 4000 ljudi, so se letos pripravili tako, da bodo lahko postregli najmanj pet 
tisoč obiskovalcem. 

Če bo 13. septembra slabo vreme, bo srečanje prihodnjo nedeljor 20. 
septembra. , v 

Udeleženci pohoda, ki bodo šli na Tromejo iz Rateč, lahko koristijo med 
Jesenicami in Ratečami redne avtobusne zveze, razen tega pa bodo izpred 
železniške postaje na Jesenicah odpeljali izredni avtobusi. 

Pohod na Tromejo, ki ima poseben poudarek na srečanju obmejnega 
prebivalstva, je svojstvena manifestacija prijateljstva in izraz dobre volje 
obmejnih ljudi, ki s tem dovolj jasno dokazujejo, da žele živeti v miru in sožitju, 
poleg tega pa je to lepo doživetje- v neskaženi naravi. Kako prijetno je bilo lani 
na Tromeji, so najbolje izrazili tisti števi lni obiskovalci, ki so že takrat 
spraševal i , ali bo prihodnje letopohod ponovljen. 

In kakor vidimo — BO. ' 
France Žvan 

V E L I K A M E D N A R O D N A Z M A G A 
I N T I H A R J A 

Mladi leski padalci so se vrnili z neurad
nega evropskega prvenstva v Gradcu na
smejanih obrazov. Na mednarodnem tek
movanju, ki ga v Avstriji prirejajo vsako 
drugo leto, v Času med dvema svetovnima 
prvenstvoma, je padalec Alpskega letal
skega centra Lesce Dušan Intihar zmagal v 
disciplini skokov na cilj z v iš ine 1000 m. To 
je eden od redkih velikih uspehov jugoslo
vanskega padalstva. Tudi kot ekipa so bili 
LeŠČani odlični in so zasedli sedmo mesto 
med 30 ekipami, ki so štele po Štiri tekmo
valce. 

V disciplini skokov na cilj je tekmoval 
101 tekmovalec in 20 tekmovalk iz trinaj
stih držav Evrope, Azije in Afrike. Manj
kali sta samo dve velesili v padalstvu Sov
jetska zveza in ZDA, s tem pa bi bilo tek
movanje lahko že neuradno svetovno 
prvenstvo. 

Leska ekipa je nastopala kot klubska 
ekipa, ker reprezentance Letalska zveza 
Jugoslavije ni mogla poslati zaradi po
manjkanja f inančnih sredstev, zato je vse 
s troške nosil A L C . Ekipo so sestavljali: 
D u š a n Intihar (23 let). Iztok Jug (19), 
Benjamin Šmid (20), Roman Božič (19) in 
Bogdan Jug (17), ki je tekmoval v interna
cionalni ekipi. Leska ekipa je bila tudi da
leč najmlajša ekipa med vsemi. Tuje ekipe 
niti posameznikov niso imele tako mladih, 
kot je bilo poprečje LeŠčanov. Zato so 
vzbudili že po prvih serijah skokov izredno 
zanimanje vseh udeležencev. 

Intihar je svojo zmago prigaral v težki 
borbi z najboljšim zahodnonemškim tek
movalcem Siegfriedom Albrechtom, ki je 
že več let v vrhu evropskega padalstva. Po 
osmih skokih sta imela enak rezultat z 
osmimi centimetri. Intihar je imel pet či
stih ničel , Albrecht pa štiri . Za končnega 
zmagovalca sta se morala oba pomeriti še v 
devetem skoku. Prvi je doskoči l nemški 
tekmovalec in zgreši l cilj za en centimeter. 

"Intihar je drsel proti ciljni točki lepo in 
mirno in padel v nič lo , žal pa je elektron
ska naprava zatajila in rezultata Intiharju 
niso priznali. Nemec se je že veselil. Inti
har je namreč moral še enkrat sam v zrak 
in izvesti še deseti skok. Le malo kdo si je 
upal verjeti, da bo Intihar zadržal mirne 
živce ob takem ps ih ičnem naporu. 

V zadnjem skoku tekmovanja je bilo vse 
na nogah v pričakovanju, kaj je mladi 
neizkušeni Jugoslovan sposoben narediti. 
V veselje množice in predvsem Leščanov je 
zadel nič lo in postal zmagovalec neuradne
ga evropskega prvenstva. Bila je to 
poštena in velika zmaga. 

Zmagoslavje leskih mladincev je bilo še 
toliko večje, ker so tudi ostali skakali od
l ično. Benjamin Š m i d se je uvrstil na 
sedmo mesto, Iztok Jug na 28., njegov 
mlajši brat Bogdan na 51. in Roman Božič 
na 68. mesto. Ce ne bi bil Bož ič nekoliko 
nepreviden v tretjem skoku, ko je imel 
dotik z zadnjo nogo prej kot s sprednjo, s 
katero je padel ob n ič lo , bi se tudi ekipa 
uvrstila še višje in morda osvojila celo 
ekipno bronasto medaljo. Odl ično pa je 

tudi sedmo mesto med tridesetimi ekipami. 
V disciplini figurativnih skokov pa 

Leščani niso bili tako dobri kot pri skokih 
na cilj, ker je to precej težja disciplina in je 
za vidnejši rezultat potrebno večletno 
načrtno delo. Kljub temu so doseženi časi 
dobri in celo boljši, kot so jih dosegli na 
državnem prvenstvu. Razveseljivo je, da iz 
tekme v tekmo čase izboljšujejo in da 
lahko tudi v tej disciplini pričakujemo 
boljše rezultate že v prihodnjem letu. 

Zanimivost tekmovanja so bili tudi tek
movalci Kitajske in Arabskih emiratov, ki 
so se uvrstili med najboljše. Predvsem K i 
tajci obetajo, da se bodo na svetovnem 
prvenstvu prihodnje leto resno enakovred
no borili s padalskimi velesilami. 

REZULTATI: 
Skoki na cilj s 1000 m (101): 1. Dušan In

tihar (Jugosl.) 0,08 m (4 cm, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 
0), 2. Siegfried Albrecht (ZRN) 0,08 m (3, 0, 
0, 0, 2, 1, 0, 2), 3. Issa Mohammed (Arabija) 
0,11, 4. Sun Huiroug (Kitajska) 0,12, 7. Be
njamin Šmid 0,15, 28. Iztok Jug 0,27, 51. 
Bogdan Jug 0,70 (5, 1, 0, 0, 1, 4, 57, 2), 68. 
Roman Božič 1,46 (vsi Jugoslavija). 

Ženske: 1. Zdena Studena (ČSSR) 0,15, 2. 
Jackie Smith (Vel. Brit.) 0,18, 3. Marjolaine 
de Pury (Francija) 0,20 . . . 

Figurativni skoki (4 skoki): 1. Christian 
Lubbe (Francija) 25,57 sec., 2. Jianzhong 
Zhang 27,24, 3. Shensheng L ing 27,42 (oba 
Kitajska), 35.— 36. Roman Božič in Iztok 
Jug 38,37, 39. Benjamin Šmid 39,07, 46. Du
šan Intihar 60,77, 58. Bogdan Jug 42,71 (vsi. 
Jugoslavija) . . . 

Skupna razvrstitev: 1. Siegfried Al 
brecht (ZRN), 2. Bartolomej Spisak 
(ČSSR), 3. Gerard Graugeon (Franc), 24. 
Benjamin Šmid, 31. Iztok Jug, 33. Dušan 
Intihar, 50. Roman Božič , 54. Bogdan Jug 
(vsi Jugoslavija). 

M L 

PRIČETEK R E D N E 
V A D B E V T V D 

P A R T I Z A N 
J A V O R N I K -

KOROŠKA B E L A 
Upravni odbor T V D Partizan Ja-

vornik-Koroška Bela obvešča člane 
in ljubitelje rekreacije, da se bo 
10. septembra začela redna vadba 
in športna rekreacija. Delovne in 
druge organizacije, ki želijo tudi v 
novi sezoni koristiti prostore T V D 
Partizana za rekreacijo, naj svoje 
želje sporočijo do 11. septembra na 
naslov: T V D Partizan Javornik-Ko-

_ roška Bela, Cesta talcev 8. 
Upravni odbor 

P R O G R A M P R I R E D I T E V 
V ŠPORTNEM P A R K U 

V PODMEŽAKLJI D O 1 3 . S E P T E M B R A 
REKREACIJSKO DRSANJE: 
— sobota, 5. septembra, od 14. do 16. ure; 
— nedelja, 6. septembra, od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure; 
— petek, 11. septembra, od 20. do 22. ure za ŽJ Jesenice; 
— sobota, 12. septembra, od 14. do 16. ure; 
— nedelja, 13. septembra, od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure. 

H O K E J S K E PRffiEDITVE: 
— petek, 4. septembra, ob 18.30 za pokal Karavank: H K Jesenice : EC 

MEMPHIS Kapfenberg, Avstrija 
Vstopnina: odrasli 70,09 din, ostali in upokojenci 20,00 din. 
— sobota, 5. septembra, ob 18.30 za pokal Karavank: HDK Celje : HK Je

senice 
— sreda, 9. septembra, ob 18.30 za pokal Karavank: HK Jesenice : H K 

Olimpija Ljubljana 
Vstopnina: odrasli 70,00 din, ostali in upokojenci 20,00 din. 

NOGOMET: 
— nedelja, 13. septembra, ob 14. uri mladinci: NK Jesenice : NK Hrastnik 

— vstopnine ni. 
— ob 16. uri Člani: NK Jesenice : NK Tabor Jadran 
Vstopnina: odrasli 20,00 din, ostali in upokojenci PROSTO. 

KOŠARKA: 
— nedelja, 6. septembra, ob 9. uri pionirji — gor. prvenstvo, ob 10.30 kade

ti nje — gor. prvenstvo 
— nedelja, 13. septembra, ob 9. uri kadetinje — gor. prvenstvo 

KEGLJIŠČE: 
5. in 6. septembra ob 9. uri gorenjsko prvenstvo, člani in č lanice , vstopni

ne ni. 

OBVESTILO 

1. LETNO KOPALIŠČE U K O V A : 
Od 1. septembra je zaprto letno kopal i šče Ukova. Vsem obiskovalcem v do

kaj deževni i n hladni kopalni sezoni 1981 najlepša hvala in če ni bilo kaj v redu 
— brez zamere. 

2. A V T O M A T S K O KEGLJIŠČE: 
Od ponedeljka, 14. septembra, bo ponovno odprto št ir istezno avtomatsko 

kegljišče. 
VABLJENI! 

ČOPOV S T E B E R , S T E B E R S A N J IN U P A N J 



HOTELSKO TURISTIČNA DELOVNA ORGANIZACIJA 
GORENJKA, n.sol.o., JESENICE, PREŠERNOVA 16 

Na podlagi sklepa delavskega sveta delovne organizacije z dne 
25. avgusta 1981 razpisna komisija razpisuje prosta dela in naloge s 
posebnimi pooblastili in odgovornostmi. 

VODJE GOSPODARSKO-RAČUNSKEGA SEKTORJA 
DELOVNE ORGANIZACIJE 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še na
slednje pogoje: 

— da ima y,višjo izobrazbo ustrezne smeri in pet let ustreznih 
delovnih izkušenj, ali 

— srednjo izobrazbo ustrezne smeri in deset let ustreznih 
delovnih izkušenj, . _ 

i — da so moralno politično neoporečni. 
Mandatna doba za razpisana dela in naloge traja štiri leta. 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev s kratkim 

življenjepisom naj kandidati pošljejo na naslov: HTDO Gorenjka 
Jesenice, Prešernova 16, 64270 Jesenice, s pripisom »razpisna komi
sija« , v 15 dneh po objavi. 

Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili v 15 dneh po 
sklepu delavskega sveta delovne organizacije. 

DEŽURNI TRGOVINI 
V soboto, 5. septembra, 

bosta na Jesenicah od 7. do 
19. ure odprti trgovini: 

ROŽCA, samopostrežna 
trgovina na Plavžu, Titova 
79 in 

DELIKATESA, Kasta 3 
na Kor. Beli, V.Svetina 
8/a. 

Kaj bomo gledali v kinu 
Kino RADIO 

DEŽURNA LEKARNA 

V mesecu septembru bo 
za občini Jesenice fb Ra
dovljica dežurna lekarna 
na Bledu. 

VIZ JESENICE, TOZD GLASBENA ŠOLA JESENICE 

RAZPISUJE 

prosta dela in naloge UČITELJA VIOLINE 
Rok za prijavo je'15 dni po objavi. O izbiri bodo kandidati obve

ščeni v 30 dneh po poteku razpisnega roka. 

TAKSI SLUŽBA 
NA JESENICAH 

Za prevoz z osebnim av
tomobilom ali kombijem do 
osem oseb ali 1.000 kg to
vora ali če potrebujete 
vlečno službo pokličite na 
telefon sekcije taksistov 
Jesenice štev. 83-284. r 

5. in 6. septembra italijan. barvni 
pust. film ŠERIF IZ DOLINE NI
LA; režija Steno, v gl. vlogi Bud 
Spencer, ob 17. in 19. uri. 

7. in 8. septembra amer. barvni 
krim. film OČI LAURE MARS; 
režija Irvin Kershner, v gl. vlogi 
Faye Dunaway, ob 17. in 19. uri. 

9. septembra amer. barv. kavb. 
film ULICA BREZ ZAKONA; reži
ja Joseph H. Lewis, v gl. vlogi Ran
dolph Scott, ob 17. in 19. uri. 

10. septembra — zaprto. 
11. septembra amer. barvni psiho

loški film STEKLENI ZVONEC; 
režija Lari Pire, v gl. vlogi Marilin 
Haset, ob 17. in 19. uri. 

12. in 13. septembra avstralski za
bavni barvni dok. film ABC OD 
LJUBEZNI DO SEKSA, ob 17. in 
19. uri. 

Kino PLAVŽ 
5. in 6. septembra amer. barv. 

krim. film OČI LAURE MARS ob 
18. in 20. uri. 

7. in 8. septembra italij. barv. pust. 
film ŠERIF IZ DOLINE NILA ob 
18. in 20. uri. 

9. septembra — zaprto. 
10. septembra amer. barvni kavb. 

film ULICA BREZ ZAKONA ob 18. 
in 20. uri. 

11. septembra dom. barv. krim. 
film PRIŠEL JE ČAS, DA SE LJU
BEZEN POSKUSI ob 18. in 20. uri. 

12. in 13. septembra franc. barv. 
komedija HRABRO BEŽIMO ob 18. 
in 20. uri. 

Kino KRANJSKA GORA 
5. septembra zahod. nem. seksi 

kom. ŠPANSKE OLIVE ob 20. uri. 
9. septembra amer. barv. krim. 

film OČI LAURE MARS ob 20. uri. 
12. septembra italij. barv. pust. 

film ŠERIF IZ DOLINE NILA ob 
20. uri. 

Kino DOVJE-MOJSTRANA 
5. septembra' amer. barvni fant. 

film LOV ZA RAZPARAČEM ob 
19.30. 

6. septembra zah. nem. barv. seksi 
kom. ŠPANSKE OLIVE ob 19.30. 

12. septembra amer. barv. krim. 
film OČI LAURE MARS ob 19.30. 

13. septembra italij. barv. pust. 
film ŠERIF IZ DOLINE NILA ob 
19.30. 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi našega dragega 
ata, starega ata, strica in tasta 

JOŽETA BERGANTA 
upokojenca Železarne, borca Jeseni
ško-bohinjskega odreda, odlikovane
ga z redom zaslug za narod in za 
hrabrost, 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki 
ste ga spremili na njegovi zadnji poti 
in mu darovali vence in cvetje, vsem, 
ki ste z nami sočustvovali in nam 
izrazili besede tolažbe. 

Zahvaljujemo se za besede, izre
čene ob slovesu, planinskemu dru
štvu in Društvu upokojencev Dovje-
Mojstrana, pevskemu zboru Dru
štva upokojencev Jesenice, osnovni 
organizaciji sindikata TOZD Livar
na in vsem, ki ste se mu poklonili s 
prapori. 

Iskrena hvala vsem, ki ste ga obi
skovali in mu lajšali bolečine. Pose
bej se zahvaljujemo dr. Janezu Res-
manu za nesebično pomoč ob njego
vi težki bolezni ir. dr. Nadi Jensterle 
za pomoč v zadnjih dneh njegovega 
življenja. 

Vsem sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znancem ki ste nam v 

težkih dneh stali ob strani, še enkrat 
iskrena hvala. 

Vsi. ki ste našega ata imeli radi in 
ga spoštovali, ga ohranite v lepem in 
trajnem spominu. 

Žalujoči: hčerka Majda Be-
net z družino in sorodniki 

Z A H V A L A 

Sodelavkam in sodelavcem pripra
ve dela TOZD Remontne delavnice 
se ob odhodu v pokoj najlepše za-
hvajujem za prejeto darilo in pozor
nost. 

Vsem želim še veliko delovnih 
uspehov, medsebojnega razumeva-
nia in osebne sreče. 

Milan Robavs 

Z A H V A L A 

Društvu upokojencev Javomik-
Koroška Bela se iskreno zahvalju
jem za poslano čestitko ob mojem 
življenjskem prazniku. 

S tovariškimi pozdravi 
Milan Kos 

ZAHVALA 

Ob boleči in nenadomestljivi izgu
bi drage žene. mame. stare mame. 
sestre in tete 

IVANKE ŠMID, roj. K O K A L J 

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom in vsem prijateljem za 
pomoč v težkih trenutkih, za izreče
no sožalje in darovane vence in cvet
je; prisrčna hvala tudi vsem, ki ste 
jo v tako velikem številu spremili na 
njeni zadnji poti. 

Posebno zahvalo smo dolžni 
zdravnikom dr. Rojcevi, dr. Dražiču. 
dr. Cehu. dr. Zaletelu, dr. Resmanu 
in dr. Jenstrlovi. ki ste ji lajšali 
trpljenje. 

Žalujoči: mož Jože, sin Jože 
s hčerko Mojco, sestra Mic
ka, nečak Janko in brat 
Francelj z ženo Pavlo 

Z A H V A L A 
Vsem, ki ste mi omogočili prijeten 

oddih v partizanskem domu na 
Vodiški planini, se iskreno zahvalju-
j e m ' Danica Bovhan 

Z A H V A L A 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se iskreno zahvalju
jem za prejeto čestitko ob mojem 
življenjskem prazniku. 

Ivanka Primožič 

ČLANOM D U 
ŽIROVNICA 

Društvo upokojencev Ži
rovnica obvešča vse člane, 
da organizira dvodnevni iz
let z avtobusom v Crik-
venico z ogledom Titovega 
mostu in PUtvic.in sicer 20. 
in 21. septembra. Cena 
izleta je 600,00 din. 

Prijave oddajte v trafiki v 
Žirovnici od 1. do 8. sep
tembra ali v pisarni dru
štva 8. septembra od 16. do 
19. ure, oziroma do zasedbe 
avtobusa. 

REŠITEV KRIŽANKE 
IZ 33. ŠTEVILKE 

ŽELEZARJA 

Gesla: I X . SREČANJE ŽE-
L E Z A R J E V - B O R C E V 
NOV N A MEŽAKLI. PO
BOČJE, MEŽAKLA 

(Risbe: A P A T I N , IZIDOR. 
M E L K ) 

Vodoravno: POLIP. SPA-
K A , O K R A S , A R E N A , RA-
PID, S A A L E , SREČANJE 
2 E L E Z A R J E V , B A L A , E N . 
N O N A , A N , V A R . BIVOL, JI, 
B O R C E V NOV N A MEŽAK
LI , O L E A N D E R , IT. G I N , IZ, 
LITIJA, SA, AZI, K R E D I T , 
L O V E C , PRID, M A V R I , 
A L O A , D O M E N , RIKO. 
P A R N A S , M I R A , A L A N I , 
L E A R , A R N O , AŠ, E L , PAT, 
W , M K , AVIONI , K I R , A M , 
TIKVEŠ, POBOČJE, IL, 
E M A , M E Z A K L A , NO, N A J , 
IR, A K A . 

ŽELEZARSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER JESENICE 
po sklepu sveta Centra razpisuje j a v n o l i c i t a c i j o za pro

dajo naslednjih osnovnih sredstev: 

izklicna cena 
- stružnica T E S 2 250/1500(motorna dela) 80.000din 
- ploščinski brusilni stroj 25.000 din 
- varilni transformator E L E K T R O D A - dvojni 8.000 din 
- varilni agregat S I E M E N S 6.000 din 
- vrtalni stroj . 5.000 din 
- dva elektromotorja 5.5 K W 2880 obr. 2.500 din 
- barvni televizor V O X O N (ni rezervnih delov) 500din 
- pisalni stroj Reinmetal 500 din 
- dva računska stroja 250 din 
- magnetofon kalutni 300 din 
Licitacija bo v prostorih Železarskega izobraževalnega centra 

na Jesenicah, Ulica bratov Ruparjev 2, in sicer 12. septembra ob 
10. uri. 

Pred pričetkom licitacije morajo udeleženci predložiti dokazila 
o vplačani varščini v višini 10.000 din za osnovna sredstva pod zapo
redno št. 1 in 2, in 20 % za ostala osnovna sredstva od izklicne cene. 
Varščino vplačajo pri blagajni centra na dan licitacije. 

Prometni davek za prodajno ceno plača kupec, za delovne orga
nizacije pa velja pisna izjava, da je za njih to osnovno sredstvo. 

Ogled osnovnih sredstev na licitaciji je možen 12. septembra od 
S. do 10. ure v prostorih centra. 

P R O D A J A N A TRIMESEČNI 
K R E D I T Z A D E L A V C E ŽELEZARNE 

V trgovini K O K R A na Cesti železarjev 23 bodo v dneh od 15. do 
vključno 21. septembra vsak dan od 8. do 19. ure prodajali moško, 
žensko in otroško konfekcijo po .zelo ugodnih cenah za delavce 
TOZD in delovnih skupnosti Železarne na TRIMESEČNI K R E 
DIT. 

V trgovini imajo na zalogi moške in otroške smučarske komple
te in bogato izbiro perila. 

Delavci temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti Železarne morajo prinesti s seboj zadnji (15. septembra) 
izplačilni listek za osebni dohodek. 



Hokej na ledu 

S T A R T S P O R A Z O M 
K A P F E N B E R G - JESENICE 12:3 

(4:0,5:2,3:1) 
Po desetih dneh vadbe na ledeni ploskvi 

na drsa l i šču v Potimežaktii so J e s e n i č a n i v 
prvem nastopu v letošnji sezoni, ki je veljal 
za t o č k e pokala Karavank, doživel i v Kap-
fenbergu visok poraz. ~ 

Tega so sicer pr ičakoval i , ker so se Av
strijci precej več pripravljali na ledu kot 
J e s e n i č a n i . V svojih vrstah imajo dolgolet
nega sovjetskega reprezentanta JakuŠeva 
in kanadskega profesionalca Hobbina. Č e 
upoštevamo še , da so naš i presedeli na ka
zenski klopi 34 minut, domačini pa polo
vico manj — 17, so tudi to jasni razlogi za 
slab start J e s e n i č a n o v , ki so na prvi le toš
nji tekmi nastopili tudi brez nekaterih 
igralcev. Gostovanje v Kapfenbergu je bilo 
za n a š e skoraj vedno neuspešno , saj so Je
seničani izgubili leta 1979 na tamkajšnjem 
ledu z rezultatom 1:12, lani pa 2:8. 

D o m a č i n i so se tokrat odlikovali pred
vsem v precej boljgi uigranosti kot naši , 
kar je tudi botrovalo njihovi visoki zmagi. 

Strelci za naše so bili: š u v a k , D.Horvat 
in B e š i č . 

Da je Kapfenberg resn ično dobra ekipa, 
se bodo ljubitelji hokeja na Jesenicah 
lahko prepričali že jutri, v petek, 4. sep
tembra, ko bo ob 18.30 v dvorani v Pod-
mežaklji povratno srečanje med Jesenica
mi in Kapfenbergom. 

V soboto, 5. septembra, pa bo v P od me

žaklji še eno srečanje v okviru pokala K a 
ravank, med Jesenicami in Celjem. 

- K o smo že pri pokalu Karavank, naj po
vemo,, da bo prihodnji teden 9. septembra 
na Jesenicah Še srečanje med Jesenicami 
inOlimpijo. -

Hokejska kluba Jesenice in 
Kranjska gora obveščata ljubitelje 
hokeja o cenah vstopnic v letošnji 
sezoni. 

Za mednarodne tekme in tekme, v 
katerih se bo m o š t v o Jesenic pome
rilo z Olimpijo, bo treba odšteti 
70 dinarjev, za vse ostale tekme pa 
50 dinarjev. Cena vstopnic za 
otroke in Študente je 20 dinarjev. 

Vstopnica za tekme H K Kranjska 
gora bo veljala 30 dinarjev, otroci in 

- Študentje pa bodo imeli za nastope 
č lanskega moštva Kranjska gora 
vstop prost. Vstop bo prost za vse 
obiskovalce za nastope mladinskih 
in- pionirskih moš tev Jesenic in 
Kranjske gore. 

Celoletne vstopnice za letošnjo 
sezono veljajo 700 dinarjev. Osnov
nim organizacijam sindikata bodo 
prodajali te vstopnice po znižani 
ceni 600 dinarjev, upokojencem pa 
po 500 dinarjev. 

S T A L N A T E L E S N A V A D B A P O M E N I 
Z D R A V J E IN V I T A L N O S T 

7. ODKRIVANJE FIZIČNIH 
SPOSOBNOSTI IN KATEGORIJE 

Doslej smo govorili o splošnih dejstvih, 
ki naj bi jih poznali in upošteval i vsi, ki se 
že ukvarjajo s telesno vadbo načrtno , ali 
pa so na poti, da se priključijo milijonom, 
ki na ta nač in skrbijo za svoje zdravje. 

Prav gotovo vsakega, ki vadi po nekem 
programu, zanima, kako napreduje, morda 
se Želi primerjati s prijateljem, skratka rad 
bi vedel učinek svoje vadbe na formo. 

Da bi to izvedeti na najbolj enostaven 
nač in , je dr. Cooper izdelal sistem testiranj 

po iskustvenih tabelah. Seveda je bila 
osnova postavljena v vadbenem kabinetu. 
Na gibljivem tepihu so opraviti testiranje, 
pri katerem je testiranec spreminjal tempo 
od počasne hoje do Šprinta, pri tem pa je 
dihal v ventil, s katerim so zbrali ves izdi
hani zrak in tako dobili kol ič ino porablje
nega kisika. 

Na osnovi teh meritev so potem dobili 
naslednjih pet kategorij fizičnih sposobno
sti. Tabela velja za moške . Poraba kisika v 
ml /kg/min.: 

kategorija fizičnih starostne skupine 
sposobnosti do 30 30-39 40-49 nad 50 

I. zelo slaba 
II. slaba 
ITI. srednja 
IV. dobra 
V . odlična 

do 25,0 
26,0- 33,7 
33,8- 42,5 
42,5-51,5 
51,6 naprej 

do 25,0 
25,0- 30,1 
30,2- 39,1 
39,2- 48,0 
48,1 naprej 

do 25,0 
25,0- 26,4 
26,5- 35,4 
35,5-45,0 
45,1 naprej 

do 25,0 
25,0- 33,7 
33,8- 43,0 
43,1 naprej 

(tabela 1: v kolonah izražena poraba kisika v ml/kg/min) 

Za ta Cooperjev test, ki traja 12 minut, se 
je odločila tudi komisija za množ ično re
kreacijo pri Z T K O Jesenice. V petek, 
18. septembra, od 16. pa do 18.30 bo lahko 
vsak občan ne glede na starost in spol 
opravil test, ki je sila enostaven. 

Testi ranči bodo tekli, oziroma hodili 12 
minut in v tem času poskušal i napraviti 
č im daljšo pot. Pr i tem pa bodo lahko tem
po popolnoma prilagodili svojim sposobno
stim. Dr. Cooper je ugotovil, da se z dolž ino 
opravljene poti in kol ič ino porabljenega 

opravljena poraba kisika 
pot v m ml/kg/min 

I. do 1600 do 26,0 
II. 1608 do 1999 25,0- 33,7 
IU. 20004o 239» 33,8- 42,5 
IV. 2400 do 2799 42,6- 51,5 
V. 2800 ali več 51,6 ali več 

(tabela 2: velja za starost od 17 do 52 let) 

kisika (tabela 1) da popolnoma enako 
določiti aerobno sposobnost posameznika. 
Poglejte primerjalno tabelo: 

P redno preidemo na tabelo, ki nam bo 
pomagala oceniti rezultat, dobljen na dva-
najstminutnem testu, naj opišem naslednji 
primer opravljenega testiranja. Zanimalo 
me je, koliko zmorejo pionirke košarkari -
ce, ki redno trenirajo v k o š a r k a r s k e m 
klubu Jesenice. Starost testi ranih je bila 
13 let. Poglejmo rezultate petih deklet: naj
boljši rezultat je bil 2160 m, ki so ga 
dosegle tri testiranke, dve pa sta pretekli 
1800 m. Rezultata po ženski tabeli prideta 
v drugo in tretjo kategorijo (slaba in sred
nja). Dobljeni rezultati me niso presenetiti, 
kajti dekleta so tekla v č a s u poletnega od
mora, ko so bili naš i treningi v glavnem re
kreacijskega značaja. Vsekakor pa mi 
bodo služili pri nadaljnjem spremljanju ra
sti fizične pripravljenosti igralk. 

Tabela 12 minutnega testa za m o š k e — 
dolžina poti v metrih, doseženih v 12 minu
tah: 

kategorija fizičnih 
sposobnosti 

starostne skupine 

do 30 30-39 40-49 od 50 naprej 

I. zelo slaba 
II. slaba 
D!.srednja 
IV. dobra 
V. odlična 

do 1600 do 1520 do 1360 do 1280 
1600- 2000 1520-1840 1360-1680 1280-1600 
2000- 2400 1840- 2240 1680 - 2080 1600- 2000 
2400 - 2800 2240 - 2640 2080 - 2480 2000 - 2400 
2800 in več 2640 in več 2480 in več 2400 in več 

Tabela za ženske — dolžina poti-v metrih, doseženih v 12 minutah: 

kategorija fizičnih starostne skupine 

sposobnosti do 30 30-39 . 40-49 50 in več 

I. zelo slaba 
II. slaba 
HI. srednja 
[V. dobra 
V. odl ična 

do 1520 
1520- 1840 
1840- 2160 
2160 - 2640 
2640 In več 

1360 
1360- 1680 
1680 - 2000 
2000 - 2480 
2480 in več 

1200 
1200- 1520 
1520- 1840 
1840- 2320 
2320 in več 

1040 
1040- 1360 
1360- 1680 
1680-2160 
2160 in več 

Podoben test lahko izvedete tudi na dru- tate. Zal je doslej sestavljena le tabela za 
gačen nač in . Določi te 2400 m dolgo progo moške . . 
in z merjenjem časa dobite ustrezne rezul- , 

(2400 m v minutah) 

kategorija f iz ičnih 
sposobnosti 

starostne skupine -kategorija f iz ičnih 
sposobnosti 

do 30 30-39 39- 49 50 in več 

I. zelo slaba 
II. slaba 
i n . srednja 
IV. dobra 
V. odlična 

16:30 in več 
16:30- 14:30 
14:30- 12:00 
12:00- 10:15 
10:15 in manj 

17:30 in več 
17:30- 15:30 
15:30- 13:00 
13:00- 11:00 
11:00 in manj 

18:30 in več 
18:30- 16:30 
16:30- 14:30 
14:00- 11:30 -
11:30 in manj 

19:00 in več 
19:00- 17:00 
17:00- 14:30 
14:30- 12:00 
12:00 in manj 

V prihodnjem nadaljevanju si bomo ogle
dati nekatere programe za redno vadbo. 
Ker je celotno gradivo preobsežno, se 
bomo dotaknili le hoje in teka in za primer
javo morda Se tabele za kolesarjenje. 

Da bo naša vadba resn ično dosegla na
men - to je OHRANITI Z D R A V J E in VI
TALNOST, bi rad opozoril na stvari, na ka
tere največkrat pozabljamo. Zato bom 
današnj i sestavek zaključil s petimi 
zapovedmi, katerih naj bi še vsi držati: 

1. NAPREDUJMO POČASI! 
Čeprav smo navajeni, da povsod hitimo, 

se pri vadbi te navade nikar ne držimo. Č e 
doslej nismo redno vadili, potem bomo za
čeli najprej s hojo, nato pa antenzivnosjt 
vadbe postopoma povečeval i . Tabela, ozi
roma Cooperjev test, nam bo resn ično 
služil le za orientacijo, ne pa za tekmova
nje s samim seboj. 

2. PRAVILNO O G R E V A N J E ! 
Pred vsakim treningom oziroma vadbe

nim programom se moramo ogreti. Tako se 
bomo izognili nepotrebnim poškodbam in 
boleč inam. Dr. Cooper predlaga naslednji 
način ogrevanja: č a s trajanja pet minut, in 
sicer eno minuto delamo vaje za razgibava
nje rok, nog in hrbta, dve minuli se dvigu
jemo iz ležečega v sedeči položaj (kolena, 
imamo skrčena) , sledi minuta hoje v krogu 
z zelo hitrim tempom, zadnjo minuto pa iz
koristimo za i zmenično IS sekund hoje — 
16 sekund hitrega teka. Po tem pr ičnemo s 

tekmo (oziroma n a č i n o m vadbe) in nato 
_ stopnjujemo tempo do stopnje, ki je obi

čajna, oziroma jo zmoremo. 
3. V A D B A V OKVIRU SVOJIH SPO

SOBNOSTI! 
Nikoli se ne smemo prisiliti, da vadimo 

tako intenzivno, da bi biti na koncu popol
noma izčrpani. Tako ne bomo dosegli svo
jega cilja, nasprotno, po vadbi bomo nepo
trebno utrujeni! 

4. POSTOPNO UMIRJANJE! 
Tako kot na začetku potrebujemo čas , da 

se ogrejemo, moramo na koncu pustu ti na-
' š emu organizmu, da se počasi in postopno 

umiri. Najenostavnejš i nač in za to je,, da 
na koncu nekaj minut še zelo počasi teče
mo in hodimo. 

5. REDNA V A D B A ! 
Č e h o č e m o doseči svoj cilj, potem mora

mo svoje telo redno trenirati. Č e tega ne j 

bomo delali redno, potem je bolje, da sploh 
ne poizkusimo. Zato si do loč imo dneve v 
tednu, v katerih bomo žrtvovali urico časa 
za vadbo in se jih potem poskušajmo stalno 
držati! 

Seveda bo priš lo do prekinitev (slabo po
čutje, s lužbeno potovanje in podobno). 
Vendar pa bomo potem začeli s stopnjo in
tenzivnosti, ki je nekoliko manjša od obi
čajne (krajša prekinitev). V primeru daljše 
prekinitve pa bomo začeli znova! 

(se nadaljuje) 
C-':' B.Jeršin 

J E S E N I C E : TRIGLAV (mladinci) 
(0:1) (t A 

V prvem prvenstvenem srečanju mladin
skih ekip so mladi jesenišk i nogometaš i 
zasluženo izgubili s sovrstniki iz Kranja. 

Jesen ičan i so srečanje začeti zelo dobro 
in so goste v prvem delu igre nadigrali, 
vendar je domači branilec sam premagal 
domačega vratarja. V nadaljevanju so do
maČi zaigrali s labše in gostje so zasluženo 
visoko zmagali. 

Nastopili so: Spahič , Šabanovič , Trku-
lja, OmanoviČ, Okršlar , Bal ič , Alagič , I ve
lja, M . Beš ič , Hadži lulejmanovič , F . Beš ič . 

JESENICE : ILIRU A (Člani) 1:1 
V četrtek, 27. avgusta, ao jeseniški 

nogometaš i gostili ekipo Ilirije iz Ljublja
ne, č lana SNL. V prijateljskem srečanju 
sta se moštv i razšli neodločeno. V enako
vredni igri sta ekipi prikazali poprečen no
gomet. Domači so si sicer ustvarili več pri
ložnost i za zadetek, vendar so izkoristili le 
eno. Zadetek je dosegeLPihler. 

JESENICE : VOZILA (člani) (0:0) 1:0 
V nedeljo, 30. avgusta, se je začelo tek

movanje v območni nogometni ligi zahod. 
J e s e n i č a n i so v prvem kolu gostili bivšega 
Člana SNL ekipo Vozil iz Nove gorice, ki je 
eden od najresnejš ih kandidatov za osvoji
tev prvega mesta. 

V prvem polčasu je bila igra enakovred
na, vendar so domačin i zamuditi tri lepe 
priložnosti . V drugem delu so domačini 
zaigrali bolj napadalno, vendar nikakor 
niso uspeti doseči zadetka. To, kar ni uspe
lo domačinom, je napravil obrambni igra
lec gostov, ki je premagal svojega vratarja. 
Gostje so v zadnjih minutah nekajkrat ne
varno ogrozili domačega vratarja, ki je v 
teh trenutkih zelo dobro posredoval. 

Nastopili so: Vukatič , Bakonič , Bergant, 
Osmišev ič , Ignjatovič , Troha, Pihler, (Ča-
tak), Krivic, (SulejmanoviČ), Kramar, 
Kovačič, Pan ič . 

P R V E N S T V O 
ŽELEZARNE 

V B A L I N A N J U 
Komisija za športno rekreacijo v izvedbi 

balinarskega kluba Jesenice razpisuje tek
movanje v balinanju za prvenstvo Železar
ne, ki bo od 7. septembra dalje na bal inišču 
v bazi — vsak. dan s pričetkom ob 15.30. 

Tekmovanje je ekipno. Ekipa šteje štiri 
Člane in rezervnega igralca. Rezervnega 
igralca lahko menjate tudi med igro. Ekipe, 
igrajo do devet osvojenih točk. Igra se po 
enokrožnem liga sistemu. 

Prijave pošljite na sindikat Železarne do 
4. septembra do 13. ure. 

D R S A N J E 
Obveščamo Člane kolektiva, da se 

11. septembra prične REKREACIJSKO 
DRSANJE v Športno kulturni dvorani v 
Podmežaklj i , in sicer vsak petek od 20. do 
22. ure. Vstop je možen samo z izkaznico za 
vstop v Železarno. Svojci, starejši od 18 let, 
ki niso zaposleni v Železarni (mož, žena), 
lahko koristijo drsal i šče le v spremstvu 
imetnika izkaznice. , 

Odbojka 

IZ O D B O J K A R S K E G A 
K L U B A B L E D 

IGRALKA O K B L E D V DRŽAVNI 
MLADINSKI REPREZENTANCI 

Ksenija Beravs, igralka O K Bled, je na 
pripravah mladinske državne reprezen
tance v Vukovarju, kjer se z dvanajstimi 
dekleti pripravlja za-nastop na mladin
skem balkanskem prvenstvu v odbojki, ki 
bo od 9. do 13. septembra v Atenah oz. Ko-
rintu v Grčiji. Nedvomno je za blejske od-
bojkarje to veliko priznanje in spodbuda za 
nadaljnje delo. Verjetno je Ksenija prva 
odbojkarica z Gorenjske, ki bo nastopila v 
reprezentanci Jugoslavije. Žel imo ji , da bi 
čim bolje zastopala ta del naše domovine 
skupno z ostalimi igralkami na balkan
skem prvenstvu.. 

GOSTOVANJE MOŠKE EKD7E 
N A DUNAJU 

- Od 11. do 13. septembra bo moška ekipa 
blejskih odbojkarjev gostovala na Dunaju. 
Fantje bodo nastopili na mednarodnem od
bojkarskem turnirju, kjer bodo poleg ekipe 
Bleda nastopile Se ekipe: Reflex Marko iz 
Nizozemske, Volan iz Madžarske , Ružen-
b j e r e g i z Č S S R in Sokol V , Sokol X,Tyrol ia 
in DTJ z Dunaja. Turnir bo v pred tekmo
vanju potekal v dveh skupinah, nakar bo 
finalni del. Ekipa Bleda je v skupini z Ru-
ženbjeregom, Sokolom V inSokolomX. 

Odbojkarski klub Bled organizira gosto
vanje na Dunaju v sodelovanju s tovarno 
športnega orodja Elan iz Begunj. 

S. Strajnar 

»NA T E K U 
S E DOBIMO« 

Obveščamo vse ljubitelje teka v 
naravi, da komisija za množ ičnos t 
in rekreacijo pri Zvezi telesnokul-
tumih. organizacij Jesenice priče
nja z redno vadbo trimske akcije 
» N A T E K U SE DOBIMO«. 

Zbirališče za vse občane je VSAK 
T O R E K IN ČETRTEK OB 17. URI v̂  
športnem parku v Podmežaklj i . 

Vadba bo potekala v skupinah, ki 
lih bodo vodili tekaški vaditelji. 

Prvi vadbeni dan je v T O R E K , 
8. septembra. 

S P O M I N S K I P O H O D 
J A N E Z A J E N K A 

P O K A R A V A N K A H '81 
Komisija za športno rekreacijo pri IO sindikata Železarne in svet za športno 

rekreacijo in izrabo prostega časa pri OS ZSS Jesenice organizirata v SOBOTO, 
12. SEPTEMBRA, spominski pohod po Karavankah. 

" Prva skupina bo hodila po trasi: Planina pod Gotico—Golica—Pristava, 
druga pa: Planina pod Golico, S pano v vrh—Pristava (kondicijsko manj pri
pravljeni pohodniki). 

Vsi pohodniki Jesenic in SOZD SŽ se zberejo ob 7. uri na parkirnem prosto
ru pred Železarno in pred Zdravstvenim domom Jesenice, od koder bodo avto
busi odpeljali v Planino pod Golico, kjer jih bodo čakali vodiči . 

Udeleženci naj bodo opremljeni s primerno uhojenimi čevlji s profilirano 
gumo, gorsko obleko, vetrovko in pokrivalom. 

Vse udeležence pohoda prosimo, da se STROGO držijo navodil č lanov GRS. 
C U V A J T E NARAVO. 

UDELEŽENCI POHODA GREDO NA LASTNO ODGOVORNOST. 
Štev i lo pohodni kov je neomejeno. Prijavite se na občinski svet Zveze sindi

katov Slovenije - Jesenice, Cesta maršala Tita 86 (telefon št. 81585) do 8. sep
tembra z navedbo smeri pohoda. Prijavama je 50 din. 

V JavorniSkem rovtu pri domu na Pristavi bo za vse udeležence organiziran 
piknik. 

POHOD BO OB V S A K E M V R E M E N U ! 
Pohodniki, ki imajo izkaznice za pohod po Karavankah, naj jih vzamejo s 

seboj. P e č a t pohoda bo na Pristavi. Pohodniki, ki so prvič na pohodu, bodo do
bili izkaznice na Pristavi. 

Izvajalec pohoda je PD Javorn ik-Koroška Bela, vodja pa Pavle Dimitrov. 

Gradbišče pod Triglavom (Foto F. Sluga) 

PRIČELE S O G O R E N J S K E L I G E 
PIONIRJI - K K JESENICE : 

K K GORENJA VAS 20:0 bb 
Ker košarkarjev Gorenje vasi na tekmo 

ni bilo, sta sodnika Ši l ar in Samardžija po 
petnajstih minutah čakanja srečanje za
ključila z 20:0 bb za domače. 
KADETI - K K JESENICE : K K ŠENČUR 

46:74(19:41) 
Kadetom je visok poraz proti kranjski 

selekciji, ki trenutno vodi v gorenjskem 
prvenstvu (lanskoletni prvak), nov dokaz, 
da brez rednih treningov še tako visoki in 
nadarjeni košarkarji ne bodo mogli napre
dovati in da bodo razlike v kakovosti med 
njimi in njihovimi vrstniki iz dneva v dan 
večje. Ta tekma naj jim bo najresnejš i opo
min, saj se bodo sicer v klubu prisiljeni ne
katerim izmed njih odpovedati. Zamislijo 
naj si tudi nad dejstvom, da so tisti, ki so 
na treningih med najbolj rednimi, najbolj 
pridni tudi v šoli . 

Igrati so: Brgant 12, Železnik 2, Zimic 7, 
Stanojevič 6, Tušek 5, Lunder 6, Duša nič 8. -

Sodila sta Ši lar z Dovjega in Omerza iz 
Kranja. ' 

KADETLNJE - K K JESENICE B : 
KLADIV AR (ŽIRI) 33:71(13:40) 

J e s e n i č a n k e , sicer selekcija OŠ Preži -
hov V orane, proti slovenskim prvakinjam 
niso mogle doseči boljšega rezultata. Gost
je, z državno reprezentanc k o Po l janškovo 
na čelu, so dobro igrale predvsem v prvem 
polčasu, ko so J e s e n i č a n k e dosegle samo 
trinajst točk. V drugem polčasu so se do
mače otresle začetne treme in se z na
sprotnicami precej uspešneje kosale. 

Igrale so: Bartelj 8, Čatak 3, Hadžisulej-
manovič 9, Ketih 5, Subotič , Ključevič 6, 
Huzejrovič in Al i š i č 2. 

Sodila sta Š i lar z Dovjega in Samardži ja 
z Jesenic. 

PORAZ ČLANOV S ŠTUDENTOM 
IZ ZAGREBA 70:72(36:35) 

V okviru priprav na slovensko ligo, ki 
se bo pričela 7. novembra, so J e s e n i č a n i 
odigrali prvo prijateljsko srečanje po treh 
tednih priprav proti Študentu iz Zagreba. 
To moš tvo je č lan prve h r v a š k e lige, tekma 
pa jim je pomenila zaključek petnajstdnev-
nib priprav v Kranjski gori. 

Srečanje ni bilo na visoki kakovostni 
ravni, bilo pa je borbeno, kar velja pred
vsem za domače moš tvo , ki je vso tekmo 
igralo napadalno posamično obrambo, v 
napadu pa s hitrimi nasprotnimi napadi, 

kar je pogojevalo precej napak, predvsem 
pri podajah. 

Jesen ičan i so skozi vse srečanje voditi, 
največ z enajstimi točkami prednosti 
(55:44), na koncu pa so zaigrali z-mladinci, 
ki pa so visoko prednost zaradi neizkuše
nosti hitro zapravili. V devetnajsti minuti 
je bil rezultat izenačen, gostje pa so po 
napaki domačega igralca povedli z dvema 
točkama prednosti. V zadnjih sekundah so 
Jesen ičan i imeti pri ložnost izenačiti , ven
dar so bili premalo zbrani. 

Z igro v prvi tekmi J e s e n i č a n i ne morejo 
biti zadovoljni, saj so Še neuigrani, grešijo 
pri vodenju, podajah, spodbudna pa je bor
benost in želja, ki sta pogoj za še večji na
predek. 

Igrali so: Rizvanovie 10, J e l o v č a n 5, Su
botič, Berginc 8, Smolej 16, Bož ič 13, 
Brgant, Matučec 10, Domevšček , Novak 6, 
Vezzosi. 

Sodila sta Ši lar z Dovjega in Samardžija 
z Jesenic. \ 

P R V O U G A Š A ISKRA OLIMPIJA 
IN SLOVAN IZ L J U B L J A N E 

NA BUNDERLOVEM MEMORIALU 
Jesen i šk i košarkarski delavci so si za 

letošnji Bunderlov memorial zagotovili 
izredno kakovostno udeležbo. Nastopila 
bosta namreč edina slovenska prvol igaša 
Iskra Olimpija, č lan 1. A lige in Slovan, 
član 1. B jugoslovanske lige, oba iz Ljublja
ne. Poleg teh dveh moš tev bodo igrati še 
člani K K Jesenic. Tako bodo nastopila vsa 
tri moštva , za katera je igral visoki Ludvik 
Bunderla, ki je tragično preminul le nekaj 
metrov pod vrhom Triglava. 

Turnir bo v torek, 15. septembra. Spo
red: ob 16. uri K K Jesenice : K K Slovan, 
17.30 K K Slovan : K K Iskra Olimpija, 
19. uri K K Jesenice : K K Iskra Olimpija. 

JESENICE A : SAVA 53:66 (26:30) 
V nedeljo, 30. avgusta, se je pričel jesen

ski del gorenjske košarkarske lige za 
kadeti nje. A ekipa je igrala doma s Savo iz 
Kranja, ki je bila lani drugouvrščena ekipa 
v Sloveniji, Olga Batigač, igralka kadetske 
ekipe Save, pa igra tudi za reprezentanco. 

Glede na to, da veČina' igralk kadetske 
ekipe, ki so igrale v spomladanskem delu, 
ni trenirala zaradi počitnic , so ekipo 
okrepile igralke mladinskega moštva , ki 
po starosti še sodijo v to kategorijo. 

V prvem polčasu so domače igralke sku
šale s consko obrambo ustavljati napade 
Save, kar pa jim ni uspelo, saj so gostje 
vodile v sedmi minuti s 13:4, v 15. minuti 
pa 25:15. Zadnjih pet minut so J e s e n i č a n k e 
zaigrale v obrambi agresivno osebno 
obrambo in s takšno igro so uspele zmanj
šati razliko. 

V drugem polčasu sta si bili ekipi do 
15. minute enakovredni. Domače igralke 
so nekajkrat tudi vodile. Žal pa so z agre
sivno igro izkušene igralke dobile veliko 
osebnih napak. Isti problem je pestil tudi 
ekipo Save tako, da sta ekipi zadnjih pet 
minut igrali 4:3 s tem, da je bila števi lčna 
premoč na strani Jesenic. Vendar pa je 
bila ta prmoč le navidezna, saj so na igri
šču ostale ne izkušene igralke, ki niso znale 
izkoristiti š tevi lčne premoči , kar so izku
šene Kranjčanke izkoristile in si v teh mi
nutah zagotovile zmago. 

Za Jesenice so igrale: Lah 16, Slamnik 
13, Kilar, Berus 9, Deret ič 5, Katnik 6, Ku-
čina 4, Krznarič . 

PRIČETEK R E D N E V A D B E 
V T V D P A R T I Z A N J E S E N I C E 

T V D Partizan Jesenice, društvo za telesno vzgojo in športno rekreacijo, 
obvešča vse svoje člane, da pričenja v ponedeljek, 7. septembra, z redno vadbo 
v domu Staneta Bokala po naslednjem urniku: 

- PONEDELJEK: od 20 do 22. ure rekreacija za člane, 
- T O R E K ' i n ČETRTEK: od 17. do 18. ure mlajše pionirke (predšolske); 

od 18. do 19. ure pionirke (7 do 13 let); od 19. do 20. ure mladinke (od 13 do 18 
let), 

- SREDA in P E T E K : od 17. do 18. ure mlajši pionirji (predšolski); od 18. 
do 19. ure pionirji (7 do 13 let); od 19. do 20. ure mladinci (13 do 18 let). 

Poleg dosedanjih č lanov društvo vabi v svoje prostore tudi nove člane, od 
najmlajših do najstarejših. Pridružite se nam, čim več nas bo, lepše bo. 


