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DELAVSKI SVET SOZD SŽ 0 POLLETNEM POSLOVANJU, 
DEVIZNI BILANCI. NALOŽBAH IN DRUGEM 

V sredo, 23. septembra predsednik Rado Korent sklicuje po vrst
nem redu v TOVTLU v Ljubljani deveto redno sejo delavskega sveta 
SOZD Slovenske železarne. Delegati so k pomembnemu in obsežnemu 
dnevnemu redu prejeli izčrpno pisno gradivo. Delegatom v razpravo 
in sklepanje predlagajo naslednja vprašanja: 

— poslovanje SOZD Slovenske 
železarne v prvem polletju 1981 s po
ročilom in analizo poslovanja in 
izvajanjem samoupravnega sporazu
ma črne in barvaste metalurgije 
SRS o skupnih osnovah in merilih 
razporejanja čistega dohodka in 
delitev sredstev za osebno in skupno 
porabo, 

— izhodišča za letni plan 1982, 
-p stanje in bodoči razvoj raču

nalniško podprtih informacijskih si
stemov v SOZD Slovenske žele
zarne, 

— problematiko združevanja de
viznih sredstev in predlog rebalansa 
devizne bilance za leto 1981, 

— informacijo o izvajanju inve
sticij iz združenih sredstev SOZD-
Slovenske železarne, poleg tekočih 
zadev, ki se nanašajo na: 

— problematiko oskrbe z repro-
materialom in nujno opremo za razi

skovalno delo metalurškega insti
tuta, 

— vezavo sredstev pri Ljubljanski 
banki — Stanovanjsko-komunalni 
banki Ljubljana in 

— odgovor na delegatsko vpraša
nje delegata naše železarne. 

V nadaljevanju objavljamo del 
gradiva k prvi točki dnevnega reda, 
ki sta ga za delegate pripravila 
Interna banka SOZD Slovenske že
lezarne in komisija za spremljanje 
obravnavanega samoupravnega spo
razuma. 

(Nadaljevanje na 8. strani) 

INOVACIJSKA DEJAVNOST V PRETEKLEM 
MESECU 

V mesecu avgustu so odbori za gospodarstvo v TOZD in delovnih 
skupnostih na Šestih sejah obravnavali petnajst v proizvodnjo uvede
nih tehničnih izboljšav, jih pozitivno ocenili in odobrili ustrezna 
denarna nadomestila. Skupni prihranek oziroma koristi znašajo 
16,507.225,00 din, zato je 39 avtorjev prejelo 298.843,00 din posebnih 
nadomestil ali 1,81 % od inovacijskega dohodka. 

pred razogličenjem DELOVNA SKUPNOST 
ZA EKONOMIKO,TEHNIČNO 
KONTROLO DX RAZISKAVE 

TER NOVOGRADNJE 
Avtorjem Antonu Kalanu in 

Alojzu MarkovčiČu je bilo odobre
no drugo posebno nadomestilo za iz
delavo sprememb na programih za 
izračun in izpis zaključnih listov pri 
projektu glavne knjige. S to spre
membo se je en tek izpisa zaključnih 
listov časovno bistveno zmanjšal. 

TOZD V A L J A R N A ŽICE 
IN PROFDLOV 

Avtorjem Antonu Razingerju, 
Bogdanu Stocca, Mariji Okrož-
nik, Milanu Dolinarju in Mavru 
Lenardiču je bilo za zaščito žic 

»SKUPNA DISCIPLINSKA KOMISIJA 
VEČKRAT DELA V NASPROTJU 
S PRIČAKOVANJI V OBRATU« 

Naslov je sicer neutemeljen, vendar pa dobeseden citat izjave 
enega od predsednikov samoupravnega organa TOZD. Na to izjavo ne 
mislim odgovarjati v spornem primeru, ampak želim osvetliti neka
tere splošne stvari pri . sprejemanju odločitev zaradi dokazanih 
kršitev delovnih obveznosti, sam primer pa opisati. 

Disciplinska . komisija je v našem 
primeru skupni organ TOZD in de-
lovnih skupnosti. Njeni člani so 
neposredno voljeni v ta organ od 
delavcev TOZD in delovnih skupno
sti in je zato neposredni organ 
delavcev. Disciplinska komisija rav
no zaradi tega ni podrejena nobe
nemu organu TOZD in noben organ 
TOZD ne more pričakovati, naj
manj pa zahtevati, da sklepa — 
odloča na osnovi njihovih pričako
vanj. 

Za kršitve storjene na delu ali v 
zvezi z delom je organ določen v 167 
členu pravilnika o delovnih razmer
jih TOZD, dolžan začeti disciplinski 
postopek z vložitvijo zahtevka. Za 
vodja TOZD — tudi sektorja pa je 
še posebej določeno, da je dolžan 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

procesu zarje-
nja odobreno tretje posebno nado
mestilo. Kvalitetnim jeklom, ka
kršna so jekla za kvalitetne vijake, 
se postavlja zelo stroge zahteve v 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

P R I P R A V E 
N A P O S K U S N O 
O B R A T O V A N J E 

ODPRAŠEVALNE 
N A P R A V E 

Sodelavci sektorja novo
gradenj so nam povedali, 
da nadaljujejo z montažo 
odpra sevalne naprave nad 
A8EA in Lectromelt elek
trično pečjo preko marti-
narne do BBC električne 
peči. Istočasno izvajajo tu
di že prva testiranja v 
grisotnosti monterjev do-

avitelja opreme. 
Po njihovi oceni naj bi 

predvidoma naprava začela 
poskusno obratovati do 
sredine meseca oktobra, to 
pa je skoraj mesec dni 
preje, kot je bilo prvotno 
predvideno. 

Seveda nas tako napredo
vanje del veseli vse, ker se 
bodo s pričetkom obratova
nja čist i lne naprave zelo iz
boljšali delovni pogoji je
klarjev, pa tudi ozračje nad 
Jesenicami in v okolici bo 
bolj č isto. 

OSEBNI DOHODEK ZA AVGUST NIŽJI 
OD JULIJSKEGA 

Letos so kar trije meseci, ki štejejo le 22 rednih delovnih dni. Med 
njimi je tudi avgust, čeprav je redkost, da je mesec z 31 koledarskimi 
dnevi krajši po delovnem času, kar seveda vpliva na osebne dohodke. 
Kljub večjemu zaslužku na uro je osebni dohodek na zaposlenega 
manjši kot v juliju. Tako je letos že drugič OD na zaposlenega manjši 
od poprečja OD, računanega na 182 ur. 

Proizvodni rezultati v mesecu 
avgustu so nekoliko slabši od pre
teklega. Zaradi odprasevalne napra
ve ni obratovala elektro-jeklarna 
skoraj ves avgustf kar pa je povzro
čilo znatno manjšo proizvodnjo su
rovega jekla in seveda tudi nižjo 
skupno proizvodnjo Železarne. 
Kljub temu, da je mesec avgust eden 
izmed poletnih mesecev, v katerem 

je odsotnost zaradi dopustov najviš
ja, so nas z rekordnim dosežkom v 
proizvodnji presenetili sodelavci po
tisne peči v TOZD Valjarna bluming 
Stekel. To pa k višji realizaciji oseb
nega dohodka ni- bistveno pripo
moglo, niti v tej TOZD (družbeni 
plan skupne proizvodnje je bil do-

(Nadtdjevanje na 6. strani) 

NAGRAJEVANJE ČASOVNIH POGOJEV 
DELA - DODATNA OBRAZLOŽITEV 

Pri obravnavi predloga samoupravnega sporazuma o skupnih 
osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne dohodke in dela 
sklada skupne porabe v delovni organizaciji železarna Jesenice je več 
SDS ugotovilo, da so dodatki za časovne pogoje dela zmanjšani. Ker v 
opredelitvi pripomb manjši odstotki niso posebej izpostavljeni, poda
jamo dodatno obrazložitev k predlogu sporazuma. 

V osnutku sporazuma so bili ob
ravnavani dodatki za časovne po
goje dela v sedaj veljavnih odstotkih 
na osnovi osebnega dohodka. Hkrati 
je bilo v spremnem besedilu k os
nutku predlagano, da se raven do
seganja OD iz učinka zmanjša z 1,40 
na 1,20. Poudarjeno je bilo, da se z 
znižanjem ravni učinka ta delež OD 
prenese v osnovo. Da bi ostala 
vrednost časovnih dodatkov ista, se 

V t e m pogledu je posebno p o m e m b n a v l o g a s ind ikatov , z last i k o gre z a 
nadal jn j i razvoj samoupravn ih družbenoekonomskih odnosov v združenem 
delu . To je danes in bo s e do lgo n j ihova b is tvena na loga . D e l a v s k i razred in 
drugi de lovn i l judje vzpostav l ja jo nove pro izvodne odnose v dolgoročnem 
boju zoper samoupravne s i le . p redvsem prot i tehnokrec i j i in birokraci j i . To 
terja še večje angažiranje s ind ikatov z a dos ledno združevanje dela in sred
s tev in s ta lno izpopolnjevanje del i tve dohodka in osebn ih dohodkov po delu 
in rezul tat ih de la . 

V razmerah, k o so v družbi še precejšnja prot is lovja pa tud i neenakost i 
znotraj s a m e g a de lavskega razreda, s i morajo s ind ika t i pr izadevat i z a ob l iko 
van je enotn ih stališč v s e g a razreda. Prav t a k o morajo vedno posredovat i , k o 
so kršene samoupravne prav ice de lavcev ne glede n a raven, na kater i se to 
zgodi . Že večkrat s e m opozor i l , d a je potrebno takšno delovanje s ind ika ln ih 
organizaci j . Vendar pa še v e d n o pr ihaja do raznih kon f l i k tn ih razmer v po
samezn ih oko l j ih , t u d i do prek in i tve de la , k i s o najpogosteje rezultat biro
kratskega ravnanja z de lavc i in kršenje n j ihov ih pravic. Marsičemu b i se pri 
t e m l a h k o izogni l i , če bi s ind ika t z udeležbo komun is tov pravočasno mob i l i 
z i ra l de lavce pri zat i ran ju raznih negat i vn ih pojavov. 

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

Desetdnevni remont v aglomeraciji (Foto L Kučina) 

za ustrezen odstotek zmanjšajo 
dodatki, ki so vezani na osnovo. 

V odgovoru na pripombo 12 (glej 
prilogo Železarja z dne 13. avgusta: 
»Vsebina in opredelitev pripomb«, 
str. 11) je razvidna, da poleg zniža
nja ravni OD iz naslova učinkovito
sti spreminjajo strukturo OD tudi 
druga* določila, ki prinašajo novosti 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

P R I O P R E D E L J E V A N J U I N ODLOČANJU ŠE V E D N O 
PREVEČ I M P I R I Z M A IN P R A G M A T I Z M A 

Čeprav si danes kvalificiranega odločanja v samoupravnem in 
družbenem upravljanju ne moremo zamišljati brez opore na 
marksistično teoretično misel in znanstvena spoznanja, poleg 
seveda družbeno in politično opredeljenih norm in okvirov, se nam 
še kako pogosto dogaja, da se do posameznih vprašanj 
opredeljujemo ali o njih odločamo parcialno, empirično in prag
matično. V tem pa je tudi velik vzrok, da ukrepi in odločitve v 
Železarni ne dosegajo ustreznih, še manj pa dolgoročnih ciljev. V 
tem je tudi vzrok za nekatere nelogične pa tudi nesamoupravne 
odločitve in opredelitve. Z vsem tem pa se očitno povezuje 
neodgovornost in prelaganje le te iz ramena na rame. Oglejmo si le 
nekaj primerov. 

V minulih dneh so delavski sveti temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti obravnavali predlog odbora 
za gospodarstvo Železarne, da se »na osnovi doseženih polletnih , 
poslovnih rezultatov in ocene poslovanja do konca leta povečajo 
vrednosti delovnih nalog za pet odstotkov z veljavnostjo od 1. 
avgusta«. Poleg tega, da se ti sklepi sprejemajo post festum, sicer 
pa v okviru dogovorjene rasti osebnega dohodka delavcev TOZD in 
delovnih skupnosti, bi o tem morala teči beseda na zborih delavcev, 
ki so že lansko leto imeli na tako linearno povečanje osebnega 
dohodka vrsto pripomb. Povišanju ob visoki rasti življenjskih stro
škov in upadanju realnih osebnih dohodkov, predvsem v prvem 
polletju letos, ni moč kaj ugovarjati. Vendar pa je tu vprašanje, ki 
bi ga moral razčistiti že odbor za gospodarstvo, ali je to povečanje 
dejansko pogojeno z večjim dohodkom, zasnovanem na večji 
produktivnosti dela in boljšem gospodarjenju, kar je edina realna 
možnost za povečanje osebnega dohodka. In končno ali so res vse 
temeljne organizacije in delovne skupnosti enako prispevale k večji 
produktivnosti dela in boljšemu gospodarjenju. Ravno na to pa so 
temeljne organizacije v preteklosti imele številne pripombe. 

Očitno je, da gre pri tem povečanju bolj za socialni korektiv, 
ker razen nekaterih kvalitetnih premikov nismo dosegli načrtovane 
količinske proizvodnje pa tudi produktivnost stagnira ali je celo v 
upadanju, in da je pri linearnem povečanju prisotna solidarnost, 
toda ali smo se pri vsem tem vprašali, če to ne bo še naprej 
zmanjševalo motiviranosti za delo in rezultate dela. O tem smo na 
tem mestu že nekajkrat razmišljali, pa vendar se nihče ni v ta 
vprašanja poglabljal, niti poslovodni odbor Železarne, kot najbolj 
odgovoren za to. 

V tem bi morali iskati vzroke za izredno nihanje delovnih 
rezultatov v posameznih TOZD in Železarni kot celoti. Ob zelo 
obetavnih proizvodnih rezultatih v mesecu avgustu, v mesecu z 
največjo odsotnostjo, smo bolj kompletni v mesecu septembru po 
prvi dekadi zopet nazadovali. Ob vsem tem je seveda še toliko bolj 
nerazumljivo, da je »zaspal« tudi predlog samoupravnega spo
razuma o skupnih osnovah in merilih za delitev sredstev za osebne 
dohodke in dela sklada skupne porabe v delovni organizaciji 
Železarna Jesenice, ki naj bi pospešil oblikovanje bolj stimulativnih 
meril delitve osebnega dohodka po delu in rezultatih dela. Zamu
jamo že drugi rok v katerem bi ga morali z referendumom 
sprejemati, čeprav so nas že polna usta besed, da je treba sistem 
delitve po delu izboljšati, da bo postal glavna spodbuda za večjo 

. produktivnost, boljše gospodarjenje in poslovanje. 
Največjo odgovornost-za zaostajanje na tem področju nosijo 

poslovodni odbor Železarne in poslovodni organi v temeljnih 
organizacijah združenega dela. ker dovolj odločno ne spodbujajo in 
organizirajo stimulativnega nagrajevanja za več dela in za boljše, 
bolj disciplinirano delo. V tem se potrjuje tudi uvodna ugotovitev, 
ker je delovanje teh organov pretežno usmerjeno le v »suho« 
proizvodno problematiko. Ob vsem tem se tudi vsiljuje misel, da ti 
organi le preveč hodijo mimo različnih sklepov in ukrepov druž
benopolitičnih skupnosti, resolucije tretjega kongresa samouprav 
Ijalcev Jugoslavije in podobno. 

Ob bolj ali manj očitnem socialnem korektivu povišanja 
osebnih dohodkov s 1. avgustom in ob potrebnih izrednih prizade
vanjih, da v globalu ohranimo lanskoletno raven realnih osebnih 
dohodkov je nerazumljivo, da sta poslovodni odbor in sindikat 
Železarne priporočila, brez poglobljene analize skupne in splošne 
porabe v občini, ob kritičnem stanju tudi v zdravstvu in ob drugih 
dajatvah, ki se nam obetajo, zborom delavcev, da sprejmejo za 
1,18% povečano stopnjo prispevka iz čistega osebnega dohodka 
za otroško varstvo. Tudi to potrjuje, uvodno ugotovitev namreč, da 
bomo v naše samoupravno delovanje morali vnesti več marksis
tično teoretične misli in znanstvenih spoznanj, poleg družbeno 
in politično opredeljenih norm in okvirov. 

Ž E L E Z A R 



INOVACIJSKA DEJAVNOST V PRETEKLEM MESECU 
(nadaljevanje s 1. strani) 
pogledu dovoljene globine razoglji-
Čenja. Za zaščito jekla pred razoglji-
čenjem so zato uporabili vse pozna
ne ukrepe. Vendar se je izkazalo, da 
je bila žica kljub dosledni uporabi 
vseh sredstev še vedno razogljičena 
in da je v mnogih primerih presegla 
dovoljeno globino razogljičenja. 

Avtorji so pristqpili k reševanju 
tega problema in z intenzivnim 
raziskovalnim delom uspeli tudi v 
stacionarnih žarilnih ASEA pečeh 
osvojiti takšno tehnologijo šarjenja, 
ki kljub neugodni obliki vložka 
(kolobarji žice) omogoča visoko sto
rilnost peči. 

Avtorjema Francu Berniku in 
Edu Dovžanu je bilo za uvedbo 
spremembe žleba oziroma kretnice 
in način opetja zračnegar cilindra 
odobreno tretje posebno .nadome
stilo. Na škarjah CVD 400 v valjami 
žice so se pogosto pojavljali zastoji 
na sorniku za pritrditev cilindra in 
na izpadu kretnice iz ležišča. 
Avtorja sta spremenila način vpetja 
zračnega cilindra s kretnico in s tem 

fireprečila nekontrolirano gibanje ci-
indra in okvare kot posledico tega, 

izboljšala pa je tudi pritrdilo žleba 
in le-ta nima možnosti premika z 
ležišča. Z navedeno izboljšavo so se 
znižali zastoji in zmanjšali stroški 
vzdrževanja. 

Avtorjema Viktorju 2anu in 
Jožu Pezdirniku iz TOZD Re
montne delavnice je bilo dodeljeno 
tretje posebno nadomestilo za iz
delavo rtove batnice z batom in 
ograditev vulkolanskih tesnil v 
pnevmatske cilindre. Z izdelavo 
nove batnice z batom in ograditvijo 
treh vrst vulkolanskih tesnil so se 
zmanjšali zastoji in okvare, ker je 
življenjska doba tesnil daljša. Zaradi 
funkcionalnejšega tesnenja pnev
matskih cilindrov in daljše življenj
ske dobe tesnil je okvar in zastojev 
manj, kar pomeni manj vzdrževal
nih posegov in manj možnosti in ne
varnosti za poškodbe. Najbolj po
membno za varstvo delavcev v va
ljami žice pa je zmanjšana možnost 
ali vsaj znižana pogostnost iztirje-
nja valjane~žice iz vodil, ki v takih 
primerih s svojim gibanjem in 
opletanjem ogroža varnost delavcev. 
Prav tako je nevarno reševanje in 
pospravljanje tako iztirjene žice. 

Avtorju Venčes lavu Justinu iz 
TOZD Valjama žice in profilov je 
bilo za spremembo kalibracije na 
kolutih vlečnih aparatov »MH« pred 
naviialci III. žile odobreno enkratno 
posebno nadomestilo. Sprememba 
oblike in načina kalibriranja kot jih 
predlaga inovacija omogoča vrsto 
prednosti v primerjavi s prvotnim 
načinom kalibracije. Te prednosti 
so: • * . 

— zmanjšano število koluti,. 
, — manjša obraba koluti, ker le-te 

ne oprijemajo obdelovanca po celi 
površini, 

— zaradi manjše obrabe se 'zmanj
ša tudi število brušenj, 

— zmanjšanje tehnoloških zasto
jev zaradi manjšega števila menjav 
(univerzalnosfkoluti), 

— zmanjšanje dela vzdrževalcev 
pri demontaži in montaži zaradi 
zmanjšanja števila menjav, 

— zmanjšana možnost poškodb 
koluti. 

Z uvedbo izboljšave je ostala 
kvaliteta izdelkov nespremenjena. 

Avtorjem Janezu Petermanu, 
Francu Hrastarju, Miroslavu No-
ču. Janezu Rozmanu, Karlu 
Koblarju, Jožu Fileju, Francu 
Ravninarju, Edu Dovianu in Ja
nezu Kovaču je bilo odobreno po
sebno nadomestilo za dodelavo iz-
vlačilne verige za izvlačenje gredic 
50 kv. in transport gredic od peči 
CUSTODIS do proge za dimenzijo 
320 mm. Ogrevna peč Custodis je 
grajena za ogrevanje gredic od 80 do 
130 kvadrat. Tem dimenzijam je 
prilagojen žleb za izvlačenje kot tudi 
izvlačilna veriga. Pri valjanju pa na
stajajo razni zastoji, ki porušijo 
ritem valjanja. Posledica tega je, da 
so v medfaznem valjanju ostajale 
gredice 50 kv. Pred izvedeno 
izboljšavo so gredice 50 kv. prevalja-
li v končni izdelek v valjami profi
lov. Z ukinitvijo valjarne profilov se 
je zaloga teh gredic kopičila oziroma 
so bile te gredice dane v razrez za 
odpadno železo, kar je vplivalo na 
manjši izplen valjarne žice. Z dode
lavo izvlačilne verige za izvlačenje 
gredic in z rešitvijo problema trans
porta gredic od peči do vstopnih 
valjčnic Jumping ogrodja in proge 
za dimenzije 320 mm so avtorji 
omogočili prevaljanje gredic kvadrat 
50 mm v betonsko železo. 

TOZD VRATNI PODBOJI 
Avtorjema Danielu Koritniku 

in Pavlu Dimitrovu je bilo za iz
delavo posebne elektrode za točkov
no varjenje matic in ščitnika na 
stojinah podbojev T 50 mm odobre
no enkratno posebno nadomestilo. Z 
izdelavo te elektrode sta avtorja 
odpravila ročno varjenje in omogo
čila varjenje matic in ščitnikov na 
točkovnem varilnem aparatu, kljub 
izjemno ozkemu profilu. 

Za projektiranje univerzalnega 
razpirnika in vpeljavo le-tega v pro

izvodnjo kot nov izdelek Železarne, 
je bilo avtorjem Gregu Hudriču, 
Alojzu Kravthakerju in Lovru 
Markežu dodeljeno enkratno po
sebno nadomestilo. 

Avtorjema Gregu Hudriču in 
Pavlu Dimitrovu je bilo za zmanj
šanje teže razpirnika in za spremem
bo in poenostavitev sestavnih delov 
odobreno prvo posebno nadomestilo. 
Z uvedbo te inovacije se je bistveno 
zmanjšala teža razpirnika, skrajšal 
pa se je tudi čas izdelave. 

TOZD PLAVŽ 
Avtorjem Viliju Kelihu, Rudiju 

Horvatu in Janu Stenovcu je bilo 
za zamenjavo blokimih mehanskih 
stikal z blokovnimi stikali na indu
cirano napetost na posebnih dviga
lih VP I in VP II odobreno drugo po
sebno nadomestilo. Omenjena ino
vacija se je izkazala za uspešno, saj 
so nova stikala dosti zanesljivejša v 
•obratovanju, obenem pa je potrebno 
manj vzdrževalnih posegov in s tem 
tudi manj zastojev, kar se je poka
zalo v času obratovanja novih 
blokimih stikal. 

Na seji odbora za gospodarstvo pa 
je bilo istim avtorjem odobreno 
drugo posebno nadomestilo za zame
njavo kopirnih stikal za poševna 
dvigala na plavžu I. in II. Kopirna 
stikala so bila zaradi starosti »uni
kati« in za njih ni bilo več rezervnih 
delov. Posamezni deli so bili močno 
izrabljeni in delno polomljeni, kar se 
je odražalo v pogostih vzdrževalnih 
posegih. Tudi možnost dobre nasta
vitve regulacije je bila zaradi 
iztrošenosti slaba. Avtorji so ob re

montih zamenjali ta stikala z no
vimi, ki imajo boljšo lastnost za na
stavitev regulacije. 

TOZD J E K L O V L E K 
Avtorju Matevžu Gluharju je 

bilo za vlečenje jeklenih palic brez 
predhodnega steklenja odobreno 
tretje .posebno nadomestilo. Po 
uvedbi navedene inovacije je odpad
la poraba vodnega stekla, poraba 
butana za gorilec, odpadla so po
gosta popravila steklilne komore, 
poleg tega pa so se 'z opustitvijo vod
nega stekla delno izboljšale ekološke 
razmere v delovnem prostoru oziro
ma ozračju, odpravljena pa je tudi 
nevarnost poškodb oči z vodnim ste
klom, ker brizg vodnega stekla v oko 
povzroča hude opekline, ki imajo' 
lahko trajne posledice. 

Avtorjem Jožu Odariu, Stanetu 
Pagonu iri Staneta Mencingerju 
je bilo odobreno tretje posebno na
domestilo za zamenjavo uvoženih 
kardanskih gredi z domačimi na rav-
nalnem stroju HEDART OA v bru-
silnici. Za vgraditev domačih gredi je 
bila potrebna predelava stroja, ki je 
koristna glede lažje nabave rezerv
nih delov, oziroma neodvisonosti od 
uvoza. 

Avtor Viktor Žan iz TOZD Re
montne delavnice je za ASCO elek
tromagnetne ventile, ki so vgrajeni 
na žarUni peči v jeklovleku, z noži ki 
se nanašajo na izum P 2449/77 
»Stružni noži za obdelavo umetnih 
mas«, izdelal vložke iz vulkolana. 
Odbor za gospodarstvo je avtorju 
odobril tretje posebno nadomestilo. 

PREDSTAVLJAMO PREDSEDNIKE 
SAMOUPRAVNIH ORGANOV 

Lužilnn-žarilna linija v TOZD Hladna valjama Bela (Foto I. Kučina) 

SKUPNA DISCIPLINSKA KOMISIJA 
VEČKRAT DELA V NASPROTJU 
S PRIČAKOVANJI V OBRATU 

{Nadaljevanje s 1. strani) 
čim zve za kršitev delovne obvezno
sti, začeti postopek za ugotavljanje 
odgovornosti tistega delavca, ki jo je 
kršil. Ce vodja TOZD - vodja sek
torja ne uvede postopka in nima 
zato utemeljenega razloga, stori 
hujšo kršitev delovne "obveznosti. Ce 
v tem primeru vodja TOZD — vodja 
sektorja ne izpolni svoje dolžnosti, 
so za uvedbo disciplinskega po-_ 
stopka določeni tudi drugi organi 
TOZD, našteti v 167. členu pravilni
ka o delovnih razmerjih TOZD. 

Vedno je v TOZD dovolj možno
sti, te pa so določene s pravilnikom o 
delovnih razmerjih, da odgovorni 
organi ugotavljajo stanje discipline 
in če je ta kršena od /kogarkoli, so 
obvezni začeti disciplinski postopek 
proti vsakomur, ki je kršil delovno 
obveznost. Ce to nihče od organov v 
TOZD ne stori, potem kršitve de
lovne obveznosti ne more obravna
vati disciplinska komisija. 

Za delavca, v obravnavanem pri
meru, ki je neopravičeno izostal z 
dela en-dan, je bila vložena zahteva 
za disciplinski postopek in zahteva,, 
da disciplinska komisija ugotovi nje
govo odgovornost za kršitev delovne 
obveznosti. Poleg disciplinskega po
stopka je organ TOZD — imenova
na komisija ugotavljala tudi škodo 
storjeno po delavcu, ki je neopravi
čeno izostal z dela. Iz priložene do
kumentacije je bilo možno ugotoviti, 
da jo je komisija ocenila in namerila 
v višini 25.000 din. Za ugotavljanje 
škode in odškodninske odgovornosti 
bi bil potreben posebni komentar za 
obravnavani primer. 

Vrednost škode je bila prikazana z 
zmanjšano proizvodnjo na liniji, ki 

.zaradi izostanka delavca in pomanj
kanja delavcev niso mogli obratovati 
celih osem ur: Vrednost izračunane 
škode je bila prikazana z izpadom 
količine proizvodnje. 

V kasnejši neuradni informaciji je 
bilo rečeno, da je delavec na začetku 
dnine zahteval od neposrednega 
vodja dela en dan dopusta. Delavec 
je tega dne odklonil prisotnost na 
delu zaradi nesporazuma o prizna
nih urah dela v podaljšanem delov
nem času. Zahtevanega dopusta 
delavcu niso odobrili zaradi potreb
nega dela, ki ga bi moral opraviti in 
zaradi tega, ker bi prišlo v procesu 

dela do motenj. Delavec je bil o tem' 
tudi opozorjen in da bo v primeru 
odsotnosti prišlo tudi do zastoja in 
izpada proizvodnje. Opozorjen je bil, 
da bo zaradi njegove odsotnosti z 
dela nastala tudi škoda, da bo zanjo 
odgovoren in da jo bo moral tudi 
povrniti. Kljub temu, da so delavcu 
pojasnili celotni primer, da so ga 
opozorili o škodi, ki bo nastala, je 
delavec demonstrativno in samo
voljno zapustil delo in TOZD. 

Na osnovi te razlage, ki jo je po
sredoval z zahtevkom vodja TOED, 
je komisija odločila v obravnavi nje
govega primera, da je ta delavec v 
celoti odgovoren za nastalo škodo in 
da jo mora zaradi namernega iz
ostanka z dela tudi povrniti delav
cem TOZD v odmerjeni višini. 

Delavski svet prizadete TOZD 
je tudi organ delavcev, zato mora v 
pogledu socialne in druge varnosti, 
zlasti kar zadeva pravic, obveznosti 
in odgovornosti posameznika, obravT 

navati primere, ki so določeni s po
oblastili. V nobenem primeru ne bi 
smelo biti premalo časa za obravna
vanje vseh primerov, kar zadeva 
pravic, obveznosti in odgovornosti 
delavcev. Kdo naj bi v TOZD po
svetil največ skrbi za delavce, tudi v 
postopku ugovora, kot ravno njihov 
delavski svet. V "opisanem primeru 
delavčeve odgovornosti, v postopku 
ugovora, v katerem je bilo ugotov
ljeno, da ni bilo nobenega zastoja, 
pa tudi škode ne, zaradi pomanjka
nja materiala, potem je znano, kdo 
je v TOZD odgovoren za tako ob
razložitev tega primera, ugotavlja
nje škode in presojo razmer, ki so 
takrat bile v TOZD. 

Naj moja kritična pripomba na 
izjavo predsednika organa ne bi bila 

^kakršnakoli ovira za nadaljnje oce
njevanje dela disciplinske komisije, 
kakršnekoli izjave ali ocene so 
zaželjene, zlasti tistih aktivnih 
delavcev, ki želijo, da bi organi 
delavcev delali kar najbolje in kvali-
tetneje v interesu vseh delavcev, 
določenih s samoupravno zakono
dajo. Pripombe na delo disciplinske 
komisije naj bodo realne in objektiv
ne. Ocenjevanje dela tega organa 
delavcev je bilo doslej večkrat eno
stransko in ne vedno" pravično; s 
prisotnostjo oportunizma in različ
nih interesov. 

Janko Kavalar 

Predsednik delavskega sveta v TOZD Valjarna debele pločevine je 
v tej mandatni dobi JOŽE PLEMELJ. V Železarni je pričel delati že 
1963. leta, potem ko se je izučil za ključavničarja. Delal je na vseh de
lovnih mestih ob progi. Ob delu je tudi končal srednjo metalurško teh
nično šolo in od leta 1970 je izmenski delovodja. Pred leti je že bil član 
delavskega sveta, sedaj pa je po dolgih letih ponovno izvoljen. Na 
predlog sindikata in osnovne organizacije ZK v temeljni organizaciji 
je bil izvoljen za predsednika. 

»Za delo v delavskem svetu 
nimam pravih izkušenj,« je povedal. 
»Toda vedno mi kdo priskoči na po
moč, če je potrebno. Na vsako sejo 
se je tudi treba dobro pripraviti, saj 
če prevz"ameš kakšno funkcijo, jo 
moraš tudi v redu opravljati. Veliko 
je dela v samoupravnih organih, v 
raznih delegacijah pri sindikatu in 
drugod. Mnogi se tega dela otepajo. 
Ljudje so včasih premalo zavzeti za 
reševanje naših skupnih problemov 
in zato so tisti, ki radi delajo, preveč 
obremenjeni z raznimi funkcijami. 

— Naš delavski svet je imel do sedaj 
štiri seje. Na vseh smo bili sklepčni. 
Tudi v najbolj kritičnih poletnih 
mesecih, ko je odsotnost z dela zara
di dopustov precej večja, nismo ime
li problemov z udeležbo. 

Na teh sejah je kar dosti razprav. 
Najbolj živahno je bilo, ko smo 
obravnavali polletno poročilo. Bilo 
je dosti tehtnih pripomb. Opazi pa 
se, da v razpravah sodelujejo vedno 
eni in isti, nekaj pa je takih, ki samo 
kimajo. Vsi se tudi ne zavedajo do
volj, da so delegati svojih samo
upravnih delovnih skupin. Ne mine 
pa niti ena seja, da ne bi razpravljali 
o kakem sporazumu ali vsaj o dopol
nilu h kakemu sporazumu. Podobno 
je tudi na sestankih samoupravnih 
delovnih skupin. Nekateri so aktiv
ni, drugi pa samo čakajo kdaj bo ko
nec sestanka. Za našo skupino lahko 
rečem, da dobro dela. Sploh,- kadar 
obravnavamo probleme, ki nas zade
vajo. Takrat je razprava res živah
na. Skoraj vsakdo čuti, da mora ne
kaj povedati. Odbora za gospodar
stvo in delovna razmerja se vedno 
sestajata in sta zelo aktivna. 

Delegacije za SIS pa ne delajo 
tako kot bi bilo treba, čeprav se 
redno sestajajo. Tudi delegacija za 
zbor združenega dela, kjer sem pred
sednik, ne dela dobro. Sestajamo se 
redno, toda problematika, ki jo 
obravnavamo je le preobsežna in 
gradivo ni ravno pregledno, tako 
da vedno zmanjka časa, da bi to po
drobno proučili. Zato problematiko 
le površno poznamo in s kakimi 
tehtnimi pripombami pri tem ne mo
remo sodelovati.« 

Povedal je tudi, da so v prvem tro-
mesečju imeli slabe proizvodne re
zultate, čeprav so eden redkih obra
tov v Železarni, ki je imel dovolj 
vložka skozi vse leto in so z njim 
tudi sedaj dobro založeni, saj so 
velike količine le tega dobili iz žele
zarne Smederevo. Na slab poslovni 
rezultat v prvem Iromesečju so vpli
vali predvsem razni zastoji. Tako so 
imeli nekajkrat okvaro na oboku 

'krožne peči in zlome valjev. Vse te 
težave so povzročale zastoje, ki pa 
jih niso sami zakrivili. Takrat so 
tudi manj delali za izvoz, saj niso 
imeli dovolj naročil, tako da so tudi 
na tem podočju zaostajali za pla
nom. Sedaj imajo zadosti naročil iz 
tujine in delavski svet je sprejel 
ustrezne sklepe, da bi na tem po

dročju naredili čim več. Zaradi bolj
šega poslovnega rezultata pa so se 
dogovorili, da se bodo bolj preusme
rili na valjanje kvalitetnejših mate
rialov, za kar pa bodo morali imeti 
tudi vložek ustrezne kakovosti. 
Kvaliteta vložka je za njihovo delo 
nadvse pomembna. Tako kvaliteta 
jekla, ki ga proizvedejo v jeklami, 
kot njegova površinska obdelava. 

Do prvega polletja jim je uspelo 
planirano proizvodnjo doseči in to 
predvsem na račun remonta, ki je bil 
predviden za april in so ga potem 
prestavili na september, kasneje pa 
še na april 1982. leta, tako da so v 
času predvidenega remonta normal
no delali. V preteklem mesecu pa so 
celo presegli plan skupne in gotove 

proizvodnje. Seveda pa bodo morali 
sedaj, ko so glavni remont prestavili 
za celo leto, biti bolj pozorni pri 
delu. Se posebno na rednih štiri
najstdnevnih remontih bo treba delo 
res dobro opraviti, da ne bo zastojev. 
Povedal je tudi, da je sodelovanje z 
vzdrževalci pri njih dobro, še posebej 
na dopoldanski dnini. Popoldne je to 
nekoliko slabše, ker tudi vzdrževal
cem manjka ljudi. 

»Če bomo tudi ob koncu leta hote
li imeti dobre poslovne rezultate,« je 
še dodal, »bomo morali žrtvovati 
tudi nekaj prostih sobot. Že v polet
ju nam je nekajkrat uspelo organizi
rati delo ob prostih sobotah, toda 
zaradi velike odsotnosti delavcev je 
bilo to težko izvedljivo. Upam, da bo 
to sedaj v jeseni lažje uresničiti. Se
daj proizvodnjo rešujemo z nadur
nim delom. 

Tu pri nas na progi je sicer dovolj 
ljudi, primanjkuje pa jih v adjustaži, 
zaradi velike fluktuacije. Temu so 
najbrž krivi nizki osebni dohodki in 
pa dokaj težko delo. Osebni dohodki 
so \? n a š temeljni organizaciji v po
prečju za okoli 1.000 din nižji kot v 
drugih obratih. O tem smo razprav
ljali tudi na zadnji seji delavskega 
sveta. Sprejeli smo sklep, da je treba 
čimprej pripraviti katalog .delovnih 
nalog in opravil, da bi se v osebnih 
dohodkih izenačili z drugimi obrati. 
Sedaj ta problem na posebno pere
čih delovnih mestih rešujemo z raz
nimi stimulacijami in dodatki za 
otežkočeno delo, kar pa ni najboljša 
rešitev. 

Delo pri nas fizično ni tako tež
ko,« je še povedal, »delovni pogoji pa 
so slabi. Najslabše je poleti zaradi 
velike vročine.« 

Meni tudi, da so medsebojni odno
si pri njih dobri, tudi med dninama. 
Med sodelavci je pa nekaj takih, ki 
so do svojega dela neodgovorni. Naj
dejo se -tudi taki, ki gredo na bolni
ško sredi poletja, ker nimajo več do
pusta. S tem otežkočajo delo tistim, 
ki redno hodijo na delo. Sicer pa, kot 
je še povedal, je takih' delavcev v 
vsaki sredini nekaj. 

Lani so prešli na dvoizmensko de
lo. Tretjo izmeno so ukinili. S tem so 
postali pogoji dela boljši kot prej, saj 
ima noč svojo moč. Na osebnih do-, 
hodkih pa se to precej pozna. Manj
ša je tudi proizvodnja, čeprav vsaka 
dnina zase naredi več kot prej. Vlo
žek sedaj ogrevajo preko noči in zla
sti dopoldanska dnina potem laže 
dela. 

Jože je doma iz Sela pri Bledu in 
se vozi v službo z avtobusom. Prosti 
čas posveča predvsem družini, do
grajuje pa tudi hišo. »Čeprav smo se 
že vselili, me tu čaka še ogromno 
dela,« je povedal na koncu najinega 
razgovora. 

POPRAVEK: 
V 32. številki Zelezarja, ko smo 

v tej rubriki objavili razgovor s 
predsednikom delavskega sveta 
TOZD Zebljarna z Mihom Ženiva, 
je prišlo do pomote. V odstavku 
kjer je govora o kadrovskih teža
vah je zapisand: »Če ni žebljarja 
izgubimo pet proizvodnih ur na 
stroju, ki jih ni mogoče nadome
stiti, saj delamo na tri izmene in 
so stroji noč in dan zasedeni.« 
Moralo pa bi pisati, da v tem pri
meru izgubijo pet do šest ton go
tove proizvodnje, ki jo žebljar 
opravi v eni izmeni na šestih ali 
sedmih strojih. Iz objavljenega 
besedila bi se namreč lahko skle
palo, da stroji obratujejo le pet 
ur od osmih, kar pa ni res. 

Gigant za montažo odpraševalne 
naprave (Foto I. Kučina) 



V TOZD MONTER V PRVEM POLLETJU 
TEŽAVE S POLIZDELKI 

V TOŽB IGMD Monter Dravograd so v prvem polletju letos 
izdelali 5.854 ton svojega proizvodnega programa, kar je 16,2 % manj 
kot so načrtovali in 10,8 % manj kot so izdelali v obravnavanem času 
lansko leto. Od tega so plasirali na trg 5.854 ton izdelkov in s tem 
ustvarili 207.327 tisoč dinarjev celotnega prihodka. Poslovnih stro
škov so imeli 141.832.000 din, dohodek je znašal 65.695 tisoč dinarjev. 
Vzroki za tak izpad proizvodnje so bili v pomanjkanju repromateriala, 
žice in v prostorskih težavah v odpremi gotovih izdelkov in pri 
antikorozijski zaščiti konstrukcij. 

Dobave materiala so se v zadnjih 
dveh mesecih polletja izboljšale, 
navajajo v svojem polletnem po
slovnem poročilu, pojavile pa so se 
težave zaradi hitrih sprememb pri 
izdelavi zvarjencev, kot posledice 
povpraševanja. Kakor že rečeno so 
imeli težave tudi s prostori, kjer 
od premija j o gotove izdelke in kjer 
opravljajo antikorozijsko zaščito 
konstrukcij. Statik nosilce so v 
začetku leta izdelovali le s polovično 
zmogljivostjo zaradi pomanjkanja 
žice, zaradi pomanjkanja posamez
nih sklopov niso mogli kompletirali 
posameznih objektov oziroma sklo
pov, zaradi česar so se kopičili 
neizgotovljeni izdelki in otežkočali 
pogoje dela. Terminsko neusklajeni 
roki dobav materiala in prodaje 
izdelkov so jim povzročali veliko 
težav, poleg hitre preorientacije od 
izdelave konstrukcij, na izdelavo 
zvarjencev, premalo definiranih na
ročil, vremenskih težav pri montaži 
in podobno. Seveda pa so imeli tudi 
nekaj subjektivnih težav zaradi ne-
spoštovanja tehnološke discipline, 
poleg pomanjkanja delavcev, pred
vsem v sezoni. 

Sicer navajajo, da imajo do konca 
leta pogodbeno že zasedene vse 
kapacitete, uresničevanje pa sprem
ljajo že navedeni vzroki in zahteve 
kupcev po sovlaganjih. Menijo, da 
bodo morali prestruktuirati proiz
vodnjo predelave žice in nujno po
iskati delo za izvoz. V tem smislu se 
že dogovarjajo s partnerjem v Av
striji za izvoz jeklenih konstrukcij v 
Nemčijo in izdelavo viličarjev kot 
osvajanje višje stopnje predelave. 

Kritično priznavajo, da zaradi ob
jektivnih in subjektivnih vzrokov ne 
morejo izpolnjevati pogodbenih ro
kov in s tem izgubljajo posamezne 
naročnike. Tudi kvaliteta njihovih 
izdelkov ni vedno najboljša in se 
bodo morali potruditi, poudarjajo v 
poročilu, da bodo obdržali dol
goletne partnerje.'Ugotavljajo tudi, 
da kljub klavzuli, ki je navedena v 
pogodbah o možnostih obračunava
nja podražitev, tega ne delajo do
sledno. Navajajo pa tudi, da zelo 
težko dobijo stalne in kvalitetne 
kooperante. Dovolj samokritične 
ocene, ki nedvomne zagotavljajo, da 
se bodo delavci v TOZD Monter 
Dravograd v preostalem delu leta 
temeljito spoprijeli z njimi. 

Ob koncu prvega polletja je bilo v 
TOZD Monter v delovnem razmerju 
278 delavcev. V tem času je prekinilo 
delovno razmerje 16 delavcev, od 
tega jih je deset odšlo v J L A , 
sklenilo pa 13 delavcev, med njimi se 
jih je pet vrnilo iz J L A . Plana 
zaposlovanja ne dosegajo, pravijo v 
poročilu, zaradi pomanjkanja pri
mernih delavcev in zaradi proiz-
vodno-organizacijske problematike, 
ki zahteva občasne premestitve iz 
enote v enoto, kar na pogled izgle
da kot višek delavcev, obenem pa 
ustvarja odpor do zaposlovanja 
novih delavcev. Delno bodo to 
nadoknadili z vajenci, odprto pa 
ostaja vprašanje visokostrokovnega 
tehničnega kadra. za novi obrat 
zvarjencev. Nedodelana in nedefi
nirana organizacija jim povzroča 
tudi zastoj pri izdelavi kataloga del 
in nalog in še druge slabosti. 

V prvem polletju so v TOZD imeli 
28 lažjih nezgod (lani 26), zaradi 
česar so izgubili 438 delovnih dni 
(lani 448) ali poprečno 16,8 dneva na 
nezgodo. Čeprav se je število na
sproti lanskemu letu povečalo, pa so 
bile poškodbe lažjega značaja. Pou
darjajo, da bo za zmanjšanje nezgod 
potrebno doslednejše uporabljati 
zaščitna sredstva, predvsem očala, 
potrebna pa bo tudi večja previd
nost pri delu. 

Celotnega prihodka, kakor smo že 
poudarili, so v šestih mesecih ust
varili 207.327.000 din, oziroma 11 * 
manj kot so načrtovali, vendar pa 
25 % več kot v obravnavanem ob
dobju lani. Dohodka so imeli 
65:695.000 din ali deset odstotkov 
manj od predvidenega in 17% več 
kot lani. Čistega dohodka pa jim je 
ostalo 49.589.000 din, kar je 16 % pod 
planiranim in šest odstotkov več kot 
v obravnavanem obdobju lani. 

Iz dohodka so za samoupravne 
interesne skupnosti družbenih de
javnosti plačali 5.898.000 din pri
spevkov ali osem odstotkov več kot 
so načrtovali in kar 121 % več kot v 
enakem pbdobju leta 1980. Ostalih 
dajatev iz dohodka so imeli dinarjev 
10.208.000 ali 15 % nad načrtovanimi 
in 57 % več kot lani. 

Tako je v prvem polletju dohodek 
na delavca znašal 236.312 din, ozi

roma osem odstotkov manj kot so 
predvidevali, vendar 13 % več kot 
lani. V primerjavi s poprečno upo
rabljenimi sredstvi je dohodek zna
šal 46,38 %, ah osem odstotkov manj 
kot lani in le en odstotek več kot so 
načrtovali. Čistega dohodka na 
delavca so imeli 178.377 din, kar je 

14 % pod planom in dva odstotka več 
kot v šestih mesecih 1980. Akumu
lacija je v primerjavi z dohodkom 
znašala 45,53 % (lani 52,52 %), v pri
merjavi s čistim dohodkom 60,32 % 
(lani 6233%) in v primerjavi s po
rabljenimi sredstvi 21,12 % (lani 
26,61 %). Za osebne dohodke in 
skupno porabo so poprečno na de
lavca namenih 107.827 din ah šest 
odstotkov manj kot so predvideli v 
letnem načrtu in le šest odstotkov 
več kot v istem obdobju lani. Čisti 
osebni dohodek je na delavca 
mesečno znašal 10.801,50 din, kar je 
osem odstotkov več kot so načrto
vali in 20 % več kot je le-ta znašal 
prvih šest mesecev lani. 

Desetdnevni remont v aglomeraciji (Foto I. Kučina) 

NESKLEPČNA KONFERENCA 
DELEGACIJ SIS ZA TELESNO KULTURO 
Za petek, 11. septembra je bila v Železarni sklicana 11. SEJA 

KONFERENCE DELEGACIJ ZA SIS ZA TELESNO KULTURO. Od 23 
možnih delegatov so se konference udeležili samo trije in to iz te
meljne organizacije Hladna valjarna Jesenice, Vratnih podbojev in 
Remontnih delavnic. 

Ob razmišljanju, zakaj tako nizke 
udeležbe delegatov na konferencah 
delegacij, so ugotovili, da je mandat
na doba štiri leta za delo v samo
upravnih interesnih skupnostih pre
dolga. Zato so predlagali postopek za 
spremembo zakona o volitvah v 
skupščine tako, da bi njihov mandat 
trajal le dve leti. 

Kljub nesklepčnosti so na seji pre
gledali gradivo za 11. sejo obeh zbo
rov skupščine Samoupravne interes* 
ne telesnokulturne skupnosti Jeseni
ce. V gradivu so predvsem pomemb
ne točke: 

— Razprava iii sprejem družbe
nega dogovora o skupnih obvezno
stih pri zagotavljanju dela družbe
nih sredstev za-pospeševanje izvoza; 

— Rebalans finančnega načrta za 
leto 1981; 

— Razprava in sprejem samo
upravnega sporazuma o ustanovitvi 
TKS Jesenice ter 

— Razprava in sprejem statuta 
telesno kulturne skupnosti Jesenice. 

Ustrezne obrazložitve k posamez
nim točkam je podal sekretar teles
no ' kulturne skupnosti Jesenice 
Rafael Šoberl. 

Pri družbenem dogovoru o skup
nih obveznostih pri zagotavljanju 

-dela družbenih sredstev za pospeše
vanje izvoza udeleženci tega družbe
nega dogovora ugotavljajo, da je 
izvrševanje dogovorjenih nalog na 
področju izvoza v skladu s sprejetim 
družbenim planom občine, kakor 
tudi SR Slovenije in SFR Jugoslavi
je in je zato temeljnega pomena za 
družbeno reprodukcijo- in da je za 
pospeševanje izvoza potrebno zago
toviti ustrezna dodatna družbena 
sredstva. Glede pristopitve k reba
lansu finančnega načrta za leto 1981 
je pomembno predvsem zaradi zago
tavljanja in usmerjanja dela družbeT 
nih sredstev za pospeševanje izvoza 

NAGRAJEVANJE ČASOVNIH POGOJEV 
DELA - DODATNA OBRAZLOŽITEV 

(Nadaljevanje s 1. stranic 
v prakso delitve DD. Zaradi vseh 
sprememb bo osnova OD približno 
za 13 odstotnih točk povečala svoj 
delež v strukturi OD. 

Odbor za uresničevanje zakona o 
združenem delu pri delavskem svetu 
Železarne je zavzel na 8. seji 23. ju
nija stališče, da je prisotnost na delu 
dovolj nagrajena zato ne kaže pove
čevati deležev dodatkov za časovne 
pogoje dela. Ker enaki odstotki na 
povečan delež osnovnega OD v 
skupni strukturi pomenijo tudi po
večanje deleža časovnih dodatkov, 
je bilo treba skladno s sklepom 
odbora za uresničevanje ZZD za 

Hladno oblikovani profili (Foto I. Kučina) 

OBVESTILA KOLEKTIVU - OBVESTILA KOLEK 

R A Z P O R E D DEŽURNIH ŽELEZARNE. 
O D 2 1 . D O 2 7 . S E P T E M B R A 

21. septembra, FRANC RAVNIHAR, vodja TOZD Valjarna žice in profi
lov, Lipce 7 a, Blejska Dobrava; 

22. septembra, MIROSLAV NOČ, vodja TOZD Remontne delavnice 
Lesce, Na Trati 30, štev. telefona 75-991; 

23. septembra, LEON MESARIC, vodja TOZD Zebljama, Jesenice 
Titova 3, štev. telefona 81-216; 
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z drugimi porabniki družbenih sred
stev in samoupravnimi skupnostmi. 

Tov. Šoberl je v nadaljevanju 
poudaril, da je sprejem samouprav
nega sporazuma o ustanovitvi teleŝ  
nokulturne skupnosti občine Jeseni
ce pomemben predvsem v tem, ker 
ta skupnost deluje na območju 
občine Jesenice z namenom, da obli
kuje in določa skupne osnove teles
nokulturne politike, usmerja in na
črtuje razvoj telesne kulture, uresni
čuje naloge skupnega pomena, ki jih 
določa zakon in skrbi za sporazume
vanje o drugih nalogah. V ta namen 
zlasti usklajuje planiranje telesno 
kulturne dejavnosti, sprejema plan 
skupnosti, določa enotne osnove me
ril in oblikovanje normativov in 
standardov za opravljanje telesno-
kulturnih storitev in sprejema ukre
pe za pospeševanje skladnejšega raz
voja telesnokulturne dejavnosti v 
občini. Uporabniki in izvajalci 
usklajujejo in zagotavljajo potrebe 
in interese na področju telesne kul
ture s samoupravnim sporazumom o 
temeljih plana skupnosti. 

Na podane obrazložitve konferen
ca delegacij na ravni Železarne ni 
imela pripomb. 

Prisotni delegati so se na koncu, 
dogovorili, da sê  bodo vsi udeležili 
seje skupščine, center za proučeva
nje samoupravljanja in informiranje 
pa so zadolžili, da poizkuša telefo-
nično »dobiti« še ostale delegate za 
skupščino. .. _ 

Ko pa je bila v ponedeljek, 
14. septembra v sejni dvorani skup
ščine občine Jesenice 11. seja obeh 
zborov skupščine Samoupravne in
teresne telesnokulturne skupnosti 
Jesenice, se je iz Železarne seje ude
ležila le slaba polovica delegatov, 
kljub telefonskim urgencam, ki smo 
jih napravili na centru za proučeva
nje samoupravljanja in informira
nje. D . M . 

13 % zmanjšati veljavne relativne 
vrednosti dodatkov za časovne po
goje, na primer, nočni dodatek 
54%: 1,13 47,79 zaokr. 48%. To 
pomeni, da sedanji vrednosti nočne
ga dodatka v višini 54 % na osnovo 
ustreza po predlaganih spremembah 
višina dodatka 48 %. Tako bi abso
lutna višina časovnih dodatkov 
ostala nespremenjena. 

Iz zgornjega izvajanja lahko 
kratko zaključimo, da spremenjena 
višina časovnih dodatkov ne pomeni 
vsebinske spremembe, ampak odraža 
tehniko izračuna dodatkov na spre
menjeni osnovi. 

Oddelek za nagrajevanje 

24. septembra, MIHA STO J AN, vodja TOZD Elektrode, Bohinjska Bela 

25. septembra, BORIS PESJAK, vodja FRS, Jesenice, Cesta revolucije 
2 a, štev. telefona 82-726; 

26. septembra, JOŽE KRAMAR, vodja TOZD Energetika, Mojstrana 
Dovje 112; 

27. septembra, SAŠO JEZERŠEK, vodja TOZD Hladna valjarna Bela 
Jesenice, Titova 3, štev. telefona 82-789. 

V času dežurstva je dežurni v sobi vodje splošnega sektorja štev 19 štev 
telefona 2435. -

Dežurstvo je na delovni dan odl5. 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 pa v Železarni. 

DEŽURNI Z A VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 

D A T U M : DNEVNI: NOČNI: 

PONEDELJEK - 21.9. 
TOREK - 22.9. 
SREDA - 23:9. 
ČETRTEK - 24.9. 
PETEK - 25.9. 
SOBOTA - 26.9. 
NEDELJA - 27.9. 

IVAN KODRIČ 
VANDA ENIKO 
BOGOMIR SVETINA 
DUŠAN BAK 
JOŽE ZIDAR 
ANTON KAVČIČ 
ZDENKO CUND 

MARJAN ERMAN 
BERTIKRAPEŽ 
MARJAN DROLC 
VINKO ROTAR 
IGOR MEŽEK 
MARJAN TRONTELJ 
IVO LEBAN 

3549 
2317 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

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

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

Na proste sobote, nedelje in praznike dela: 
dnevni dežurni od 6.00 do 18.00 ure 
nočni pa od 18.00 do 6.00 ure 

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

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

V dneh od 21. do 26. septembra bodo delale naslednje obratne ambulante: 
dopoldne: I. obratna ambulanta — dr. Nada Jensterle in IV. obratna 

ambulanta — dr. Marija Kovačič-Može, 
popoldne: II. obratna ambulanta — dr. Janez Zaletel in III. obratna 

ambulanta — dr. Zelimir Cesarec. 
V soboto, 26. septembra, samo dopoldne: II. obratna ambulanta — dr. 

Janez Zaletel in III. obratna ambulanta — dr. Zelimir Cesarec. 
Dispanzer za borce: IV. obratna ambulanta — dr. Marija Kovačič-Može. 
Z O B N E A M B U L A N T E : -
Dopoldne: II. zobna ambulaufa zaradi bolezni zaprta. 
Popoldne:. I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. 
Za Železarno v torek, 22. septembra in v četrtek, "24. septembra, I. zobna 

ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. od 7. do 13. ure. " 
V soboto, 26. septembra, samo-dopoldne: I. zobna ambulanta — v. dent. 

Viktor Stražišar. 

UPOKOJENCEM TOZD HLADNA 
VALJARNA BELA 

Obveščamo vse upokojence TOZD Hladna valjarna Jesenice, da 
26. septembra organiziramo piknik na Koeni — Poljane pri domu 
društev prijateljev mladine. 

Vsi upokojenci, ki želijo z nami na piknik, naj se prijavijo do 
torka, 22. septembra pri Francu Šolarju adjustaža hladne valjarne Je^ 
senice. 

Izvršni odbor osnovneorganizacije 
sindikata 

N O V R O K Z A IZLET D R M I T V S K O P J E 
Ker turistična agencija General turi at ni mogla dobiti letala za 

18. tega meseca za SKOPJE, moramo izlet prestaviti na 23. do 26. ok
tobra. 

Za termin ponovno sprejemamo prijave do 30. septembra. 
Odbor D R M I T 

TEČAJI T U J I H J E Z I K O V 
ŽELEZARSKI IZOBRAŽEVALNLCENTER - ODDELEK ZA 

IZOBRAŽEVANJE OB DELU 

po dogovoru s kadrovskim sektorjem Železarne razpisuje za delavce TOZD in 
delovnih skupnosti Železarne naslednje jezikovne tečaje po fonolaboratorijski 
metodi v sodelovanju z Zavodom za intenzivne tečaje tujih jezikov iz Ljub
ljane: 

— nemščina — začetni - -
— nemščina — nadaljevalni, 
— angleščina — začetni 
— angleščina — nadaljevalni 

Prijavite se v železarskem izobraževalnem centru — oddelek za izo
braževanje ob delu, telefon 3566 — interna 21 

Če bo prijavljenih dovolj kandidatov bo pričetek tečajev v oktobru. 



PREGLED SESTANKOV SDS 

Minuli teden smo iz devetih temeljnih organizacij ter iz 
treh delovnih skupnosti prejeli zapisnike 57 samoupravnih de
lovnih skupin, poleg tega pa še zapisnik z zbora delavcev TOZD 
Livarna. Osrednjo temo je tudi tokrat predstavljala obravnava 
dopolnila k samoupravnemu sporazumu o temeljih plana skup
nosti otroškega varstva za obdobje 1981—1985 za letošnje leto. 
Marsikje pa so skupine razpravljale tudi o povečanju vrednosti 
opravil in nalog za 5 % ter o proizvodni problematiki. 

Ker je bilo pripomb na zgoraj omenjeno dopolnilo precej — 
imelo jih je kar 45 SDS, pa tudi zbor "delavcev TOZD livarna je 
omenjeno dopolnilo zavrnil — jih tokrat poskušamo podati 
v strnjeni obliki in jih zato v okviru povzetka sestanka posa
mezne SDS ne bomo posebej navajali. . 

Mimogrede pa naj še opozorim, da marsikatera skupina 
kadar odloča kot zbor delavcev, ne navaja v zapisniku, koliko 
delavcev se je strinjalo s predlogom, koliko jih je bilo proti in 
koliko se jih je pri odločanju vzdržalo — še več, ponekod ne 
navajajo niti tega, koliko delavcev je sestanku prisostvovalo, 
čeprav imamo vse to lepo opredeljeno v naših samoupravnih 
aktih. .'_ • i 

Treba je namreč ugotoviti, da so le redke SDS predlog po
trdile, brez pripomb, da so ga nekatere kategorično zavrnile in 
da so bila ponekod mnenja med člani SDS deljena. Toda o tem 
drugič, ko bomo imeli zbrane vse podatke. 

Veliko SDS očita samoupravnim interesnim skupnostim 
nestabilizacijsko ponašanje oziroma jim priporoča bolj smotr
no, racionalnejše gospodarjenje. Priporoča jim prerazdelitev 
sredstev znotraj SIS (nekatere vključujejo tudi splošno po
rabo). Očita jim, da preveč obremenjujejo, gospodarstvo, še 
zlasti pa — ob naraščajočih življenjskih stroških in novih obre
menitvah (republiški davek, občinski samoprispevek ipd.) — da 
preveč obremenjujejo osebni dohodek delavca. Več SDS je 
imelo tudi pripombe naj slabo planiranje sredstev v sami skup
nosti otroškega varstva. Iz nekaterih pripomb pa bi lahko skle
pali tudi na slabo informiranje delavcev, če ne celo na napačno 
informiranje (npr.: zakaj mora prispevati prav Železarna). 

Nekatere SDS se ne strinjajo s predlagano višino (pred-. 
videno povečanje je preveliko, že tako je preveč prispevkov), 
spet drugje predlagajo, da naj se v nekaterih SIS skrči dejav
nost in da sredstva za otroško varstvo, da je denarja samo 
toliko, kot ga je, da je treba stabilizacijo prenesti iz papirja in 
govoričenja v samo prakso, da naj se prenese tista sredstva, ki 
v nekaterih SIS ostajajo. Dalje: ponekod predlagajo omejitev 
celodnevne šole (da ne bodo imeli učitelji toliko nadur) ter da 
naj se ukine VIZ in da denar za otroško varstvo. Ponekod 
očitajo, da je otroško varstvo predrago, da je treba 100-odstotno 
izkoristiti obstoječe kapacitete, da naj se predlagana sredstva 
krije iz sklada za otroške doklade (»ker so le-te zmanjšane 
okrog 50 %), da starši plačajo dovolj velike cene za otroke v var
stvu, prav tako pa tudi za počitnice na morju. Nekatere posebej 
zanima, kaj so »nepredvideni stroški letovanja v Novigradu«. 

Nekje vprašujejo, kam gre denar, ki ga dobiva skupnost, ko 
se s povečanjem osebnih dohodkov poveča tudi vsota, ki gre za 
ta namen ali pa predlagajo, da naj se denar zagotovi v okviru 
občine (skrčenje programov, skrbno gospodarjenje s sredstvi, 
predlog občine, da se prispevna stopnja enega SIS poveča, dru
gega pa zmanjša), ali da se sredstva, ki jih dobijo SIS bolj 
smotrno porazdelijo in da naj več dobi tisti, ki ta sredstva bolj 
potrebuje. 

Nekje v TOZD pravijo, da je nestabilizacijsko obnašanje, 
če SIS zahteva denar od TOZD, ko ji zmanjka denarja in da je 
zato planiranje otežkočeno, pa da se prispevna stopnja v okvira 
gospodarskega leta ne bi smela spreminjati. 

Neki skupini se zdi obrazložitev (»ki je bila delavcem po
sredovana in tudi obrazložena v 27. številki Železarja) po
manjkljiva in premalo konkretna, zaradi česar »obstaja sum, da 
se sredstva zbrana v ta namen trosijo neracionalno, še zlasti 
v tistem delu, kjer odločajo delavci VIZ sami«. Boje se, da bo z 
zahtevo po višjem prispevku prišla tudi SIS za zdravstvo, »za 
katero se prav tako ugotavlja, da so zbrana sredstva premajhna 
za normalno delovanje«. Tudi neka druga SDS pravi, da je po
znano, da so tudi v drugih SIS določene težave s pridobivanjem 
sredstev za normalno dejavnost in zahteva, da se v okviru 
občine istočasno rešujejo vsi SIS (»ker se bojimo, da v bodoče 
z dviganjem prispevnih stopenj ne bo več mogoče reševati 
težav«). Pravijo, da je nastalo stanje »razlog nepravilnega in 
zavestno slabega planiranja« in da je bilo planiranje gotovo 
izvedeno na nekih stališčih in omejitvah IS skupščine Jesenice, 
zaradi česar jih le-ta ne bi smel tako hitro spreminjati. Drugje 
predlagajo, da naj SIS pripravijo analizo izvajanja sporazuma 
v letošnjem letu (kako so se sredstva združevala in uporablja

la), IS občine pa naj na osnovi tega izdela predlog, kje bi bilo 
treba kaj vzeti in dati za otroško varstvo. Delegati Železarne 
v zboru združenega dela občine pa morajo o tem zahtevati po
ročilo. 

Prebrati je moč tudi, da naj bi prispevek plačeval vsak v 
svoji občini. Po drugi strani pa tudi, da je v občini več delavcev 
prijavljenih samo začasno, da ti delavci koristijo sredstva SIS 
na Jesenicah, vendar pa se njihovi prispevki za SIS odvajajo 
v njihove matične občine ter da bi bilo o tem treba izdelati 
ustrezno analizo oziroma, da bi morale delovne organizacije 
slabost takega prijavljanja reševati že ob sklepanju delovnega 
razmerja. 

Neko skupino zanima, kako skupnost otroškega varstva 
gospodari (kot je razvidno iz kategorizacije prispevkov, ki jih 
dobimo poleg plačilnega lista) z 1,16 % od OD ki gre (poleg 0,8 r< 
od OD za neposredno otroško varstvo) za zvezo skupnosti otro-

. škega varstva in z 1,45 % za »otroško varstvo po D M = obč. pri
spevek«, druga spet meni, da je osebne dohodke zaposlenih v tej 
SIS treba pogledati s strožjega stališča, češ, da »tudi delegati 
tega SIS niso povsem dobro seznanjeni z višino OD za posa
mezna delovna mesti«. 

Pripombe so bile tudi, da je bilo povečanje anuitet znano že 
v začetku letošnjega leta, ko se je oblikovalo sedanje stanje, da 
se nepredvidene stroške (letovanje) lahko vključi v stroške 
letovanja, da notranje rezerve niso nakazane (akcija ja skupno 
strokovno službo SIS se ne premakne nikamor), da se cenzusi 
ne spreminjajo skladno z gibanjem OD, da je treba višino pri
spevne stopnje primerjati z višino OD v Sloveniji, da naj bi 
skupnost pravilno planirala in se držala plana tudi pri porabi 
ipd. ''_ ..... 

Vse te pripombe in stališča bomo, ko bodo zbrana (zapisni
ki še vedno prihajajo), seveda posredovali ustreznemu občin
skemu organu. 

Sedaj pa k običajnemu pregledu zapisnikov, v katerem, kot 
smo že omenili, ne omenjamo pripomb, ki se nanašajo na pove
čanje prispevne stopnje za SIS otroškega varstva. 

Iz TOZD Jeklarna smo prejeli zapisnike SDS SM peči 1, 2 
in 4, livna. jama 1, 2 in 4, staro železo 1 in 2 ter kontiliv 1 in 
2. SDS SM peči in livna jama 2 sta se med drugim seznanili tudi 
z zapisnikom z delovodske konference ter obravnavali varnost 
pri deta (s poudarkom na novosprejetih delavcih). SDS kontiliv 
1 in 2 pa sta se seznanili še s poslovnim poročilom za prvo pol
letje (opozarjajo predvsem na pomanjkanje delavcev) in s spo
razumom o skupnih osnovah in merilih za delitev sredstev za 
osebne dohodke in dela sklada skupne porabe. Osrednja tema 
pa je bil seveda predlog omenjenega'dopolnila. 

Zbor delavcev TOZD LIVARNA se je s povečanjem vred
nosti delovnih nalog za 5? sicer strinjal, čeprav so delavci 
mišljenja, da povečanje ne-bi smelo biti procentualno. Predlog 
dopolnila je zavrnil. 

Iz TOZD BLUMING S T E K E L smo prejeli zapisnike SDS 
vodstvo TOZD, biuming 1, 2 in 3, adjustaža stekel 2 in 3, 
adjustaža stekel Javornik, lužilnica adjustaže stekel ter 
adjastaža blumrag 1, 2, 3. Vse so razpravljale o povišanju 
prispevne stopnje za neposredno otroško varstvo. 

SDS valjana žice 3 (dnina »Golob«) iz TOZD VALJAR-
NA ŽICE je na sestanku med drugim zahtevala, da se uredijo 
okna pri komandnem pultu <fi 300, ker je slab razgled na 
delovno območje. 

Iz TOZD VALJARNA D E B E L E PLOČEVINE smo prejeli 
zapisnike SDS vodstvo TOZD, proga 2400-1 in 2, adjustaža 
2480-1 in 2 ter odprema. Razen o predlogu dopolnila so SDS 
razpravljale tudi o povečanju vrednosti delovnih nalog za 5 % 
ter o proizvodni problematiki v avgustu oziroma v osmih me
secih fetošnjega leta. SDS proga 2400-2 meni, da bo treba dobro 
delati, mogoče tudi na kakšno prosto soboto, če hočejo izpolniti 
planirano proizvodnjo. SDS proga 2400-2 pa meni, da bo dose
ganje plana vedno težje zaradi ponovne prestavitve remonta in 
iztrošesMjsti naprav. Tudi plan se jim zdi zelo visok. V zvezi s 
tem vprašujejo, zakaj se ne bi dalo urediti tako, da bi bili delav
ci, kadar delajo ob prostih sobotah, oproščeni dajatev, oziroma, 
da bi se jim to delo štelo v pokojninsko osnovo. Na osebne 
dohodke opozarjajo tudi v zvezi s 5 ¥ povečanjem vrednosti 
delovnih nalog. Pravijo, da imajo za več kot 1000 din nižje OD 
kot Železarna in se jim zdi, da bi bilo bolj pravično, če bi se OD 
dvigniti vsem enako. Za enak dvig (v znesku, ne v odstotkih) se 
zavzemata tudi SDS adjustaža 2400-1 in odprema, SDS adju
staža 2400̂ 2 pa meni. da je povečanje glede na rast življenjskih 
stroškov prenizko. 

O predlogu dopolnila sta v TOZD JEKLOVLEK razprav
ljali tudi SDS adjustaža 2 in brusilnica 1. Slednja je proučila 
tudi SaS o delitvi sredstev za osebne dohodke. Za nekatera po
jasnila v zvezi z njim meni, da niso spodbudna za poglabljanje 
dohodkovnih odnosov in za spodbudno nagrajevanje. 

Iz TOZD ELEKTRODE smo prejeli zapisnike SDS 
vodstvo TOZD, oplaščevalniea 1 in 2, rezalniea 1 in 2, pri
prava elektrodnih praškov, transport in skladiščenje ter 
ogrijevzdržni materiali. Razen predloga omenjenega dopol

nila so SDS obravnavale še predlog za povišanje vrednosti 
delovnih nalog ter predlog spremembe samoupravnega spora
zuma o merilih in pogojih ter postopkih za dosego dogovorjene
ga obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz. SDS opla-
ščevalnica 1, rezalniea 1 ter priprava elektrodnih praškov so na 
skupnem sestanku postavile tudi vprašanje o tem, kuaj bodo 
preventivni pregledi ter kdaj bo rešen problem kvalitete in koli
čine narezane EO žice. 

Iz TOZD ŽEBLJARNA smo prejeli1 zapisnike SDS 
žeblja ena 1, 2 in 3 ter zavijalnica žebljarne. Na nekaterih 
sestankih so delavci razen predloga dopolnila obravnavali tudi 
proizvodno problematiko. SDS žebljama 2 je v zvezi s tem 
poudarila potrebo po večji samokontroli žebljarjev ter 
delovodij, da ne bi prihajalo do nepotrebnih reklamacij ter 
opozorila na nekatere posameznike, ki kršijo delovno disciplino, 
pa tudi na neredno menjavanje slabega orodja na žebljarskih 
strojih, zaradi katerega se napravi tudi več izmečka. 

Iz TOZD REMONTNE DELAVNICE smo prejeli zapisni
ka SDS RTA 2 in 6. Obe SDS sta obravnavali predlog dopol
nila. SDS RTA 2 pa se je seznanila tudi z dnevnim redom 3. seje 
delavskega sveta TOZD. 

SDS vzdrževanje HVB 1 in 2 (TOZD VZDRŽEVANJE) 
sta predlog omenjenega dopolnila zavrnili. Opozarjata pa tudi, 
da se napak, do katerih prihaja v proizvodnji ali pri vzdrževa
nju zaradi posameznikov, ne sme posploševati. 

Iz DELOVNE SKUPNOSTI ZA KOMERCIALNE IN 
FINANČNE ZADEVE smo prejeli zapisnik SDS prodaja. 
Skupina pod razno navaja, da se delavke, ki so zaposlene pri 
MDS strojih oziroma pri obdelavi in šifriranju naročil prito
žujejo zaradi zamud pri nameščanju strojev v sektorju prodaje. 
SDS grozi, da, v kolikor v roku enega tedna ERC ne bi rešil te 
problematike, bodo začeli s kodiranjem na sedanje formularje iz 
zaloge, nadaljnjo obdelavo teh dokumentov pa prepustili ERC. 
Nadalje se pritožuje, da so stroški prenočevanja kjerkoli 
v Jugoslaviji — sodelavci morajo namreč pridobivati razna na
ročila — toliko porasli, da nadomestilo v višini 330 dinarjev ne 
zadostuje več. Tudi prispevki ob izrednih prilikah (smrt, odhod 
v pokoj itd.) se jim zde prenizki, pa tudi na upokojene sodelavce 
se po mnenju prisotnih preveč pozablja (to naj bi uredil 
sindikat). Opozorili so tudi na nekatere nejasnosti v zvezi z 
uvedbo premakljivega delovnega časa. 

Iz DELOVNE SKUPNOSTI ZA KADROVSKE IN 
SPLOŠNE ZADEVE TER INFORMIRANJE smo prejeli 
zapisnike SDS kadrovski sektor, C PSI ter oddelek splošne 
administracije (sektor za splošne zadeve). Razen o predlogu 
dopolnil je bilo na sestankih navedenih SDS največ govora še 
o premakljivem delovnem času. SDS kadrovski sektor je obrav-
navaftptudi sporazum o delitvi osebnih dohodkov in dela SSP in 
meni, da nekateri predlogi, čeprav strokovno utemeljeni, niso 
upoštevani ter želi, da se jih vključi v sporazum (obravnavala 
ga je tudi SDS splošna administracija). Povečanje vrednosti 
nalog za 5 % pa se jim glede na povečane obveznosti iz OD, zdi 
premajhno. Pritožuje se tudi zaradi vratarjev, ki nadomeščajo 
in ne poznajo ljudi in organizacije sektorja, ker prav zato težko 
v redu opravljajo svojo nalogo in predlaga, naj bi jih ne menja
vali. SDS CPSI se je med drugim seznanila tudi z nameravano 
adaptacijo starega IBM. SDS splošna administracija pa je med 
drugim na sestanku sklenila, da je treba vprašanje arhivskega 
prostora ter delavcev, ki bodo v doglednem času odšli v pokoj, 
začeti reševati brez odlašanja. 

Iz DELOVNE SKUPNOSTI ZA EKONOMIKO, TKR IN 
NOVOGRADNJE pa smo prejeli zapisnike SDS oddelek za 
študij dela, časa in nagrajevanje, glavni laboratorij OTK, 
oddelek OTK za jeklarno ter oddelek za- operativno pla
niranje proizvodnje. Kot drugje je tudi tukaj osrednjo temo 
predstavljala razprava o vseskozi omenjenem predlogu 
dopolnil. SDS oddelka za študij dela in časa ter nagrajevanje 
med drugim vprašuje, zakaj se je vrednost delovnih nalog pove
čala samo za 5 % (v drugih DO kot pravijo, npr. železnice, luke, 
predelava nafte in ostale železarne, povečujejo OD ne glede na 
rezultate) in zakaj se pri povečanju vrednosti delovnih nalog ne 
upošteva mnenje strokovne službe, ki zasleduje vsa gibanja na 
področju OD, dohodka in življenjskih stroškov. Nekaj pripomb 
ima tudi na sporazum o delitvi sredstev za OD in dela SSP. 
Tudi SDS glavni laboratorij meni, da bi bilo povečanje vredno
sti nalog lahko večje. SDS oddelka za operativno planiranje 
proizvodnje pa se zdi razprava o tem brezpredmetna, »ker je 
obračun za mesec avgust že izdelan«. Omenimo naj še, da«so de
lavci SDS oddelka OTK za jeklarno posebej urgirali, ker v 
povzetku s sestanka njihove SDS, ki je bil objavljen v prejšnji 
številki Železarja in sicer v zvezi z razpravo o »udeležbi pri pre
mijah v TOZD Jeklama«, nismo povzeli sledečega stavka, ki se 
jim zdi za rešitev tega vprašanja še zlasti pomemben: »Pri vred
notenju prispevka našega oddelka je nujno izhajati s^stališča, 
da v jeklami ne more biti izdelana niti ena sarža brez našega 
sodelovanja«. J 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranje — Božidar Lakota 

TOZD Vratni podboji 

3. S E J A D E L A V S K E G A S V E T A 
V petek, 11. septembra, je bila 3. seja delavskega sveta TOZD 

Vratni podboji. Na seji sta sodelovala tudi vodje TOZD in predsednica 
odbora samoupravne delavske kontrole. Na seji so sprejeli naslednje 
sklepe in stališča: 

— Delegati niso soglašali s povi
šanjem prispevne stopnje za otroško 
varstvo in so menih, da je treba 
poiskati notranje rezerve in da za 
1,18% povišanje prispevne stopnje 
ni v skladu s sprejeto resolucijo. Po
stavili so vprašanje, za kaj se porabi 
denar, ki je bil prej namenjen za 
otroški dodatek, ker je upravičencev 
sedaj veliko manj. 

— Predlog spremembe samo
upravnega sporazuma o merilih, po
gojih, načinih in postopkih za dosego 
dogovorjenega obsega uvoza blaga 
in storitev ter odliva deviz za ob
dobje 1981 — 1985 so soglasno spreje
li. 

— S povišanjem vrednosti delov
nih nalog za 5 % je delavski svet so
glašal s pripombo, da se upošteva pri 
naslednjem povišanju padec realne
ga standarda pri delavcih z nižjimi 
osebnimi dohodki. 

Delegati so v zvezi s~tem postavili 
vprašanje, zakaj so grupe v nekate
rih obratih zamrznjene, nekatere 
TOZD pa jih povišujejo in se ne 
držijo sprejetih sklepov. 

— Delegati so zahtevali odgovor, 
kdaj bo urejena prodaja vratnih 
podbojev in zahtevajo od sektorja 
prodaje poročilo o stanju naročil do 
konca leta. 

— potrdili so program 
sredstev za investicijsko vzdrževanje 
in amortizacijske zamenjave za leto 
1981. 

— Delegati so postavili tudi vpra
šanje, kaj je z regresiranjem mestnih 
avtobusnih prevozov. j 

TOZD Livarna 

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 sredo, 26. avgusta je predsednik odbora za delovna razmerja v 
temeljili organizaciji Livarna Anton AUBAR sklical četrto sejo, na 
kateri so poleg pregleda sklepov, vzeli na znanje kadrovsko poročilo 
za mesec julij ter obravnavali vloge o razporeditvah in premestitvah 
delavcev., 

Pri pregledu sklepov so člani ugo
tovili, da so vsi sklepi realizirani. 

Kadrovik Polde Lomovšek je 
podal podrobno poročilo o gibanju 
odsotnosti v mesecu juliju, iz kate-

ŽELEZAR Vadjustaži valjarne debele pločevine (Foto l. Kučina) 

rega je razvidno, da je skupna od
sotnost znašala 633 dni ali 29,97 *. 
Ugotovljeno je bilo, da so v tej 
temeljni organizaciji izkoristili 403 
dni rednega dopusta, kar je skoraj za 
polovico več kot v mesecu juniju. 
Zaradi nezgod pri delu so izgubili 12 
dni, za bolezensko odsotnost pa 194 
dni. Člani odbora na poročilo niso 
imeli bistvenih pripomb. 

V nadaljevanju seje so bili navzoči 
seznanjeni, da so v temeljno organi
zacijo razporedili dva nova delavca, 
dva so premestili na druga dela, na 
znanje pa so vzeli sklep disciplinske 
komisije o prenehanju delovnega 
razmerja delavca iz livarne. 

Ob koncu seje je kadrovik pove
dal, da je v mesecu oktobru predvi
den tečaj za žerjavovodje. V kolikor 
bi bili delavci zainteresirani, naj se 
prijavijo na oddelek ža izobraževa
nje. Interesenti pa se lahko vpišejo 
tudi v šolo za metalurške delavce. 

Železarski globus 
MEHIKA 

V tej srednjeameriški državi bo v 
kratkem pričel obratovati cevovod 
za transportiranje gošče železove 
rude, ki bo s 382 km drugi najdaljši 
na svetu. Prvi del v dolžini 86 km in 

s premerom cevi 203 mm bo povezo
val dva rudnika železove rude, med
tem ko bo drugi s premerom 355 mm 
transportiral rudo do dveh železarn. 
Pri gradnji in obratovanju so, ozi
roma bodo upoštevali izkušnje 
398 km dolgega cevovoda v Braziliji, 
ki je najdaljši na svetu. Izračuni so 
pokazali, da je takšen način trans-
portiranja železove rude za 40 do 
50% cenejši kot železniški, razen 
tega pa odpadejo tudi nekatere te
žave, povezane z nakladanjem, raz
kladanjem in samim prevozom. 

SOVJETSKA ZVEZA 
Pred kratkim so po dolgotrajnih 

in težkih pogajanjih podpisali v 
Moskvi pogodbo o dobavi 750.000 
ton cevi z velikim premerom japon
skih železarn v Sovjetsko zvezo za 
gradnjo plinovodov. Glavni problem 
pri pogajanjih so bili kreditni pogoji 
za 400 milij. dolarjev, s katerim 
japonska stran kreditira to dobavo. 
Približno 500.000 ton ^eh cevi bodo 
dobavile japonske železarske družbe 
Nippon Steel, Sumitomo Metals, 
Nippon Kokan in Kawasaki Steel še 
letos, preostalo količino pa v prvem 
četrtletju lete 1982. 

ZRN 
V zahodnonemški železarni Ham

burger Stahlwerke, ki pripada žele
zarski družbi Korf, razmišljajo o 
tem, da bi zaradi visoke cene zemelj
skega plina prestavili svojo Midrex 
napravo za izdelavo železove gobe 
na Karibski otok Trinidad. Pri 
dolgoročno ugodni ceni zemeljskega 
plina bi bila železova goba. prepe
ljana s tega otoka v Hamburg, 
cenejša kot tista, ki jo danes izde
lujejo. Prestavitev bi izvedli tako, da 
bi napravo v Hamburgu demonti
rali, jo prepeljali v Trinidad in jo 
tam ponovno montirali. ŽELEZAR 4 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 
P R V I S H O D G O R E N J S K I H B R I G A D I R J E V 

V želji, da bi na področju mla
dinskega prostovoljnega dela in 
še posebej pri uveljavljanju in 
potrjevanju njegovega pomena 
pri krepitvi materialne osnove 
naše družbe in* usposabljanju 
mladinskih aktivistov dosegli 
kontinuiteto, so občinske konfe
rence ZSMS v gorenjski regiji na 
pobudo mladih sklenile organizi
rati shod gorenjskih brigadirjev. 
Pobudo je .potrdil sekretariat 
medobčinskega sveta ZSMS za 
Gorenjsko in imenoval odbor za 
pripravo shoda. 

Manifestacija naj bi postala 
tradicionalna oblika propagand
nega in informativnega značaja 
in ne nazadnje tudi priložnost za 
tesnejše povezovanje mladih iz 
vseh gorenjskih občin. 

V pripravah na shod je bilo v 
organih in organizacijah ZSMS 
veliko priložnosti za »obračun« 
dosedanjih uspehov na področju 
mladinskega prostovoljnega de
la in reševanje problematike, ki 
pri tem nastaja. Izmenjanih je 
bilo mnogo izkušenj in mnenj. 

Prav gotovo bo shod imel po
memben odmev med delovnimi 
ljudmi in občani in seveda med 
vso mladino in tako utrdil ugled 
MDA in brigadirjev, ki je tesno 
povezan z našo revolucijo, razvo

jem nove Jugoslavije, in akcij
skim usposabljanjem mlade ge
neracije. Mladinske delovne bri
gade so odraz bratstva in enot
nosti, tovarištva in pripadnosti 
naši socialistični domovini, so 
izraz Titovega izročila mladi 
generaciji. 

Shod bo v soboto, 19. sep
tembra, s pričetkom ob 10. uri v 
kampu Šobec pri Lescah. V kul
turnem programu bodo nastopili 
brigadiji iz vseh letošnjih go
renjskih brigad. Slavnostni go
vornik bo predsednik republiške 
konference ZSMS Boris Bavdek. 

Sledilo bo tovariško srečanje, 
ki ga bodo popestrila športna 
tekmovanja. Na prireditvi bo 
igral ansambel HAZARD. 

Na shod so vabljeni vsi delovni 
ljudje in občani, še posebej pa 
brigadirji — veterani, ki bodo s 
svojo udeležbo izrekli priznanje 
letošnjim mladinskim brigadam, 
v katerih je sodelovalo več kot 
450 gorenjskih fantov in deklet. 
Med njimi so bili tudi najmlajši 
— pionirji, ki so organizirani v 
dveh pionirskih delovnih briga
dah nabirali prve brigadirske iz-
kušnje. . Brane Grohar 

O E V I D E N T I R A N J U MOŽNIH K A N D I D A T O V 
V sredo, 16. septembra se je se

stala komisija za kadrovska vpraša
nja pri OK ZSMS Jesenice. Komisi
ja je pregledala potek evidentiranja 
kandidatov za- organe OK ZSMS. 
Naj povemo, da evidentiranje po-

. teka izredno slabo, čeprav je minilo 
že nekaj časa odkar so 00 ZSMS 
prejele obvestilo in evidenčne liste 
za evidentiranje možnih kandidatov 
za posamezne funkcije v organih OK 

ZSMS. Tako se, žal, dogaja da kan
didate izbiramo v zadnjem času in je 
usposobljenost in izkušenost mladih, 
ki naj bi sprejeli določeno funkcijo, 
vse premalo preverjena. 

M L A D O S T V P E S M I , B E S E D I IN S P R E T N O S T I 
Rezultat vse boljšega sodelovanja 

ZSM z Jugoslovansko ljudsko arma
do je tudi tekmovanje »Mladost v 
pesmi, besedi in spretnosti«. Tekmo
vanje poteka že nekaj let, organiza
torja pa sta republiška konferenca 
ZSMS in komanda ljubljanskega 
armadnega območja. Razpis je bil 
objavljen v tedniku Mladina, ka
terega prejema vsaka OO ZSMS. 

Letos bo na Jesenicah prvič orga
nizirano občinsko tekmovanje, v ka
terem bodo sodelovale srednje šole 
in osnovna organizacija ZSMS 
TOZD Vzdrževanje, Železarna. Ta
ko se bodo štiri ekipe pomerile v 
znanju na področju splošnega ljud
skega odpora in družbene samoza
ščite. 

Ekipa je sestavljena iz treh mla
dincev ali mladink in treh pripad
nikov JLA. Zmagovalna ekipa se 
uvrsti na regijsko tekmovanje, ki 
mora biti izvedeno do 10. novembra. 
Občinsko tekmovanje pa se mora za
ključiti do 20. oktobra. Poleg tega pa 
potekajo na teh tekmovanjih tudi 
kulturne točke oziroma spretnosti. 

Literaturo za tekmovanje bodo 
tekmovalci črpali v knjigi Nikole 
Ljubičiča — Strategija miru in v 
dokumentih X. kongresa ZSMS in 
ZKJ. 

V ponedeljek, 21. septembra se bo 
sestal odbor za vodenje tega tekmo
vanja, imenovana pa bo tudi žirija, 
ki bo ocenjevala rezultate tekmo
vanja. 

Komisija je obravnavala tudi 
priprave na volitve v letu 1982 v 
družbenopolitične skupnosti in sa
moupravne interesne skupnosti. 
ZSMS v jeseniški občini bo morala 
resno in odgovorno pristopiti k 
evidentiranju in potem k kandidi
ranju mladih za odgovorne funkcije 
in naloge, saj se moramo mladi za-„ 
vedati, da je od našega dela tudi 
odvisen razvoj naše družbe. Mladih 
je sedaj v teh organih po številu 
dovolj, vendar jih je izredno malo na 
odgovornejših funkcijah, kar naj se 
ob teh volitvah ne bi ponovilo. 
Seveda pa je posebno poglavje iz
obraževanje in usposabljanje, kot 
eno pomembnih dejstev za razvoj 
našega delegatskega sistema in se
veda uspešnejše delo delegatov. 

Zlasti pa se moramo zavedati da 
to ni le naloga mladih, ampak tudi 
ostalih družbenopolitičnih organi
zacij, ki pa na pomoč 00 ZSMS 
včasih pozabijo. 

Obrat padbojarne Javornik (Foto I. Kučina) 

P r i p r a v l j e n o s t j e v e d n o 
boljša k a k o r 

go lo pričakovanje... 
Tito 

RADI0L0ŠK0-BI0L0ŠK0-KEMIČNA 
ZAŠČITA 

Kontaminacijo tehničnih sredstev in opreme opravijo načeloma 
ljudje, ki uporabljajo ta sredstva. Dekontaminacijo večjih organiza
cij združenega dela, ki imajo več težke tehnike ter za dekontami
nacijo tehničnih sredstev tistih organizacij, ki pretrpijo večje izgube 
ljudi in niso sposobne opraviti dekontaminacijo z lastnimi močmi, 
isto izvajajo specialne RBK enote za dekontaminacijo. 

Za dekontaminacijo tehničnih sredstev moramo uporabiti raz
novrstna krajevna in priročna sredstva (razne brizgalne in črpalke) 
pralna sredstva in sredstva za odmastitev, razredčila, detergenti 
itd.). Moramo jih načrtovati in jih pripravljati za uporabo. Samo 
izjemoma lahko nabavljamo specialna sredstva za dekontaminacijo. 

DEKONTAMINACIJA ZEMLJIŠČA IN OBJEKTOV 
Kontaminirano zemljišče in objekti lahko precej otežijo in celo 

onemogočijo dejavnost in izpolnjevanje nalog. 
Dekontaminacija zemljišča in objektov zahteva glede na vrsto 

kontaminacije, obseg in površino mnogo časa in veliko sile, zaradi 
česar jo moramo omejiti na izdelavo najnujnejših prehodov na 
zemljišču in na dekontaminacijo samo najpomembnejših objektov, 
predvsem na dekontaminacijo: komunikacij na delih, ki se ne 
morejo obiti, proizvajalnih in drugih pomembnejših objektov in naj
nujnejšega dela zemljišča okoli le-teh. 

Za dekontaminacijo zemljišča in objektov moramo uporabljati 
krajevna in priročna sredstva ter gradbene stroje, brizgalke, cisterne 
za vodo, gradbeni in vnetljiv material ipd. Za uporabo le teh pri 
dekontaminaciji moramo usposobiti vse ljudi, ki z njimi ravnajo. 

Dekontaminacijo prehodov na najpomembnejših smereh in po
membnejših objektov izvajajo specialne RBK enote za dekontami
nacijo zemljišča in objektov. 

DEKONTAMINACIJA HRANE IN VODE 
Uporaba kontaminirane hrane in vode lahko povzroči zelo hude 

posledice pri ljudeh in" živini ter precej poveča izgube. 
Raznovrstnost živil otežuje uvedbo univerzalnih sredstev, snovi 

in postopkov za učinkovito dekontaminacijo. 
Industrijsko pripravljeno, pakirano in embalirano hrano lahko 

dekomtaminiramo z odpravljanjem kontaminantov z zunanjih 
površin embalaže. 

Največ težav pri dekontaminaciji živil bomo imeli z zrnato 
hrano in moko, pakirano v vreče, ki ne ščitijo dovolj pred 
kontaminacijo. Dekontaminacijo takšne hrane moramo opraviti 
predvsem s fizičnimi metodami (odstranitev kontaminirane plasti). 
Za dekontaminacijo hrane mora biti usposobljen vsak občan, zlasti 
pa ljudje, ki jo pripravljajo, hranijo in delijo. 

Dekontaminacija vode je zelo zapleten problem, zato moramo, 
kadarkoli je možno, poiskati čisto vodo. Dekontaminacija vode 
mora biti sestavni del sistema preeiščevanja in preskrbovanja z vo
do, za kar morajo biti usposobljena vsa sredstva in ljudje, ki delajo 
na tem področju. 

Poleg tega pa moramo vodo tudi higienično-epidemifno obdelo
vati (usedanje, koagulacija, dezinfekcija), ter izvesti tudi druge 
postopke za RBKprečiščevanje. odvisno od vrste agensov. 

Nadaljevanji 

N A J A P O N S K E M J E V E D N O 

V E Č R O B O T O V 
V zadnjih dveh letih se je uporaba industrijskih robotov na 

Japonskem izredno povečala. Vedno več proizvodnih obratov 
uporablja za najbolj zapletene delovne postopke »jeklene 
delavce«. Največ jih uporabljajo v avtomobilski in elektro 
industriji, kjer pomagajo podjetjem pri izrednem povečanju 
produktivnosti. Šo ubogljivi, nikoli se ne utrudijo, ne zahtevajo 
višjih plač in socialnih storitev in se ne pritožujejo nad slabimi 
delovnimi pogoji. 

Zato ni čudno, da so roboti ob nadpoprečni gospodarski 
rasti, kot je to na Japonskem, zelo cenjeni industrijski delavci. 
Še več, nastala je celo industrija za izdelavo robotov in danes se 
vedno več japonskih podjetij ukvarja z njihovo izdelavo za 
tržišče, medtem-ko so jih do nedavna razvijali in izdelovali 
samo za lastno uporabo. 

Industrijske robote, ki jih danes uporabljajo, je mogoče 
razdeliti na pet glavnih vrst. 

Veliko jih uporabljajo pri delu na stiskalnicah in pri delov
nih postopkih, ki so nevarni. Robot mora prinesti kos strojnega 
dela pod stroj in ga tam držati, dokler ni delovna operacija za
ključena. Na podoben način uporabljajo robote v kombinaciji z 
orodnimi stroji, kjer skrbijo za pravilno nastavitev posameznih 
delov, da stroj izvede obdelavo, na primer: brušenje, skobljanje 
in podobno. Vendar so danes v japonski industriji najbolj raz
širjeni roboti, ki opravljajo varjenje. To velja za avtomobilsko 
industrijo, kjer je potrebno pri izdelavi vsakega osebnega avto
mobila izvesti 3000 do 4000 točkastih zvarov, ki predstavljajo v 
osnovi zelo neprijetno rutinsko opravilo. Nekoliko spretnejši 
roboti so danes sposobni izdelati prvovrstne varjene šive. 

Nadaljnja možnost za veliko uporabo robotov pri izdelavi 
avtomobilov je lakiranje. To delo je precej neprijetno, ker so 
uporabljeni laki in zaščitni premazi sorazmerno strupeni. Robo
tov strupene snovi ne motijo in istočasno so sposobni izvesti vsa 
dela prav tako skrbno in natančno kot človeškaroka. 

Peto veliko področje za uporabo industrijskih robotov so 
montažna dela na tekočem traku: Na Japonskem danes še ne 
uporabljajoTtoIiko montažnih robotov v avtomobilski industriji, 
zato pa več pri izdelavi električnih gospodinjskih aparatov in 
integrirnih vezij. Razni roboti na področju montaže imajo qb 
uporabi ultrazvoka in laserskih žarkov tudi določeno možnost 
gledanja, kar jim omogoča spoznavanje posameznih delov ali 
njihove lege. 

Poleg možnosti uporabe je možno razporediti industrijske , 
robote tudi po njihovi sposobnosti. Na tem področju so na 
Japonskem razvrščeni v šest vrst, vendar pri tem upoštevajo 
tudi avtomatične stroje, ki ponavljajo sorazmerno enostavne 
delovne operacije. 

Tehnično najbolj izpopolnjena vrsta so »inteligentni robo
ti«. Ti so sposobni samostojno prilagoditi svoje operacije dolo
čeni situaciji. Svoje odločitve prilagajajo delu — kosu, na 
katerem je treba izvesti delovno operacijo: Ne samo, da izvajajo 
več kombiniranih premikov in delovnih operacij, temveč lahko 
svoje delo tudi nadzorujejo in ocenijo, ali je treba operacijo 
nadaljevati, oziroma jo zaključiti. 

Nekoliko manj »inteligentni«' so tisti roboti, ki so sicer 
programsko vodeni in lahko sprejmejo ter izpeljejo kompleksne 
informacije, vendar nimajo sposobnosti ocenjevanja. Obe nave
deni vrsti robotov sta v japonski proizvodnji zastopani po 
vrednosti s 15 %, po količini pa samo s 6 %. Zato je pri teh dveh 
vrstah robotov največja možnost za rast proizvodnje. 

Po vrednosti 15 do 20 % in po količini 5 % odpade na tako 
imenovane »plavback« robote. Ti lahko izvedejo na povelje 
različna, vendar samo predhodno programirana dela. Pri tej 
kategoriji so mnenja različna: ali jih je mogoče prištevati k 
robotom, ali pa so to le visoko razviti avtomobilski stroji. 

Druge tri kategorije, ki jih prištevajo med primitivne 
robote, v ZDA ne upoštevajo več kot robote, temveč le kot 
stroje. Ti izvajajo sicer zapletena dela, vendar po vedno enakem 
vrstnem redu. 

Prikaz robota za barvanje oziroma lakiranje, ki ga japon
ska avtomobilska industrija vedno bolj uporablja, lahko pojasni 
predstavo o sposobnosti tega »delavca iz jekla«. 

V tovarni Kawasaki, ki pripada družbi Tokico Ltd., so te 
robote za površinsko obdelavo tudi izdelali in uporabili. 
Najprej so se ukvarjali z izdelavo robotov samo za lastno 
uporabo. Veliko povpraševanje — predvsem v avtomobilski 
industriji — je povzročilo, da so ob koncu sedemdesetih let-
pričeli izdelovati robote tudi za prodajo: 

Danes ta tovarna izdeluje dva modela robotov za barvanje 
in lakiranje. Razlikujeta se v načinu, kako jih je treba »poduči
ti«.^ Obe vrsti Tokico robotov sta sposobni izvesti vsako 
barvanje z brizgalno pištolo. V delovno področje spadajo tudi 
sorazmerno zapletene delovne operacije, kot je lakiranje 
.avtomobilske karoserije. Razni zglobi, vključno z brizgalno 
šobo s krogličnim zglobom in enostavno stojalo omogočajo 
robotu vsa premikanja, ki so pri lakiranju avtomobilske karo
serije potrebna. 

Računalniška enota robota ima sposobnost, da sprejme v 
svoj spomin vse potrebne premike v pravilnem vrstnem redu in 
z ustrezno hitrostjo. Kupec takšnega robota mora svojega 
novega »delavca« samo postaviti na delovno mesto in pri tem se 
le-ta izkaže kot bolj dojemljiv za potek delovnega postopka kot 
človek. 

Pri eni vrsti robotov, ki jih izdeluje Tokico, prične uvajenja 
vedno tako, da s pomočjo ročaja, ki je pritrjen za zglob za briz
ganje, vodi izkušen, delavec robota pri lakiranju celotne 
avtomobilske karoserije. Ko je prvo lakiranje zaključeno, je 
robot usposobljen natančno izvesti celotno operacijo v poljub
nem številu ponovitev. Druga vrsta : robotov, ki jih izdeluje to 
podjetje, pa sploh ne potrebuje človekovega strokovnega vod
stva za pričetek delovne operacije. S pomočjo stikalne plošče je 
mogoče ukazati računalniku posamezne potrebne gibev zahte
vanem zaporedju, ki jih le-ta potem spremeni v enakomerni 
potek premikanja. 

Ocene števila robotov, ki danes na svetu obratujejo, se 
razlikujejo prav tako kakor definicije, kaj je treba dejansko 
upoštevati kot robote.. Ob upoštevanju nekoliko bolj široko-
potezne japonske razvrstitve se giblje danes število robotov na 
svetu med 70.000 in 80.000 in 70 % jih je na Japonskem. Ce vza
memo kot osnovo ostrejšo ameriško definicijo robota, potem se 
zniža njihovo število na slabih 20.000 in tudi v tem primeru jih 
večina »dela« v japonski industriji. 

Uporaba robotov v proizvodnem procesu skoraj nima meja, 
vendar je danes težišče še vedno v avtomobilski in elektro 
industriji. Velika japonska avtomobilska družba Nissan se je v 
preteklih letih pospešeno opremljala z roboti in jih ima danes 
»zaposlenih« daleč največ. Pri tem je zanimivo, da se japonski 
sindikati niso upirali uporabi vedno večjega števila robotov, ki 
so nadomeščali delavce. Vzrok je v tem, ker jih uporabljajo 
tam, kjer je že bilo občutno pomanjkanje delavcev ali pa delo iz 
raznih vzrokov (okolje, težavnost) za delavce ni bilo zanimivo. 

Čeprav je Japonska danes vodilna dežela tako po izdelavi 
kakor po uporabi robotov, vendar tako kot pri mnogih drugih 
stvareh začetna ideja ni bila njena. Prvi roboti so dejansko 
prispeli ob koncu šestdesetih let na Japonsko iz ZDA. Za upo
rabo pri masovni proizvodnji pa so bili takrat sposobni le v 
omejenem obsegu. Medtem ko je večina podjetij v drugih indu
strijsko razvitih deželah idejo o uporabi robotov kmalu spet 
zavrgla, sta se tako japonska, vlada kakor tudi industrija odlo
čili pospešiti na tem področju tako razvojno, kakor tudi nalož
beno dejavnost. Leta 1972 so ustanovili »japonsko združenje za 
industrijske robote«, ki danes združuje 40 najvažnejših izdelo
valcev »delavcev iz jekla«. Združenje proučuje domače in tuje 
tržišče, usmerja tehnični razvoj, se ukvarja z reklamo in pove
zuje industrijo z državno upravo. 

Področje uporabe robotov je mogoče še znatno razširiti in s 
povečano proizvodnjo se bo^znižala tudi njihova cena. Kljub 
temu ni dvoma, da so roboti že danes poceni »delavci«. Že 
omenjeni model, ki ga izdeluje Tokico, stane danes okoli 10 
milij. jenov. Delavcev, ki opravlja enako delo kot ta robot, 
zasluži danes na Japonskemn letno med tri in štiri milij. jenov 

Zaradi ekonomičnosti uporabe industrijskih robotov pospe
šuje njihovo uporabo s svojimi ukrepi tudi japonska vlada. 
Tako lahko kupci visoko razvitih robotov odpišejo 13 ? 
prodajne cene kot izredno uporabo. Majhne in srednje velike 
tovarne imajo pri racionalizacijskih naložbah in nakupih 
robotov pravico do posojila z ugodno obrestno mero. 

Vsi ti ukrepi so bili narejeni v zadnjih letih in kažejo, kako 
lahko japonska vlada usmerja industrijski razvoj. S temi in tudi 
drugimi ukrepi pospešujejo uporabo industrijskih robotov in 
tako tudi racionalizirajo delovanje celotnega gospodarstva. Na 
ta način širijo tudi tržišče industrije, ki izdeluje robote in isto
časno nastaja obenem tudi solidna osnova za bodoče povečanje 
izvoza. Kajti povpraševanje po robotih bo v bližnji prihodnosti 
v vseh industrijsko razvitih deželah hitro naraslo. Zmerne 
ocene za japonsko tržišče predvidevajo povečanje prodaje 
robotov z 80 milijard jenov v letu 1980 na 250 milijard v letu 
1985 in na 500 milijard leta 1990. K temu je treba prišteti še 
izvoz, ki je dosegel leta 1980 100 milijard jenov. 

Vodilni japonski izdelovalci robotov računajo v prihodnjih 
letih na hiter razvoj njihove tehnologije. Pri tem gre predvsem 
za povečanje hitrosti robotov, vzporedno s tem pa na zmanjša
nje njihove velikosti in teže. Težišče bodočega razvoja bo na 
robotih z višjo stopnjo inteligence, ki lahko bolje vidijo, pa tudi 
slišijo in občutijo, oele potem se bo uresničil sen mnogih 
japonskih proizvajalcev, da bodo roboti izdelovali robote. 
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OSEBNI DOHODEK ZA AVGUST NIŽJI OD JULIJSKEGA 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

selen le s 85 %), še manj pa za vso 
Železarno. Povprečje osebnega do
hodka za Železarno je v mesecu 
avgustu za 3,3 % nižje od predhodne
ga meseca, kljub povišanju obračun
skih postavk s 1. avgustom za 5 1 
Ta vpliv povečanja obračunskih po
stavk je zelo majhen, ker so drugi 
činitelji močnejši, predvsem praznik 

' ih manjše število delovnih ur. -
Poprečni odstotek učinka je za 

1,22 % višji od predhodnega meseca. 
Manjši je le v šestih TOZD in eni 
delovni skupnosti. Odstotek stimu
lacije za rast produktivnosti je 
manjši za 2,13 odstotnih točk od ju
lijskega. Pri tem ima pomemben 
vpliv nižja skupna proizvodnja za
radi izpada proizvodnje na elektro--
pečeh. 

Število ur na zaposlenega se je v 
mesecu avgustu zmanjšalo za 10,7 ur 
na zaposlenega, upoštevati moramo, 
da je bilo redno število ur v avgustu 
samo 176, v juliju s praznikom pa 
192 ur. 

Število nadur se je povečalo od 

Sredhodnega meseca za 6767 ur. 
>elež nadur v efektivnih urah znaša 

5,8*, povečalo se je tudi število 
plačanih ur sobotnega dopusta, od
sotnost z- dela pa je bila v mesecu 
avgustu zaradi dopustov najvišja. 
Bolezenska odsotnost se je v primer
javi z obračunskim mesecem julijem 
tudi nekoliko povišala. (Bolezenska 
odsotnost do in nad 30 dni "skupaj se 
je povišala za 357 ur.) 

Izmed triindvajset temeljnih or
ganizacij in delovnih skupnosti je 
samo pet TOZD, ki imajo višji OD 
od preteklega meseca. Povečanje je 
malenkostno, nekoliko večje je le v 
TOZD H V Jesenice, ki pa gre na 
račun doplačila za prejšnji mesec, ko 
je bila obračunana prenizka ocena 
delovnega prispevka.. 

Manj kot poprečno za Železarno 
je OD padel v temeljnih organiza
cijah: Livarna, Zičama, Elektrode in 
vseh storitvenih TOZD. Prve tri so 
dosegle visoko stimulacijo za rast 
produktivnosti, v storitvenih TOZD 
pa se je nekoliko povečal delež 
učinka. Največje zmanjšanje OD je 
bilo v TOZD HV Bela, predvsem 
zaradi velikega zmanjšanja obsega 
nadurnega dela in vseh plačanih ur. 

Povprečje zaposlenih za Železarno 
se je zmanjšalo za 55 ljudi. (6423-ju-
lij, 6368-avgust). Mesečni osebni do
hodek na zaposlenega je za 5,4 S? 
večji od planiranega, v kumulativi 
pa zaostaja za planom za 1,2%.. 
Linearni načrt sredstev za osebne 
dohodke je v prvih osmih mesecih 
dosežen z 96 %. 

Primerjave s predhodnim obdob
jem kažejo, da je osebni dohodek za 
avgust na zaposlenega brez bolezen
ske odsotnosti nad 30 dni za 34,0 % 
večji od poprečja lanskega leta in za 
45,3 % večji v primerjavi z istim me
secem leta 1980. Zbirno poprečje le
tošnjega leta je za 35,7 % večje v 

V Z R O K I 
Z A N A S T A L O 

S T O J N I N O 
V A V G U S T U 

V avgustu je železarna 
Jesenice plačala skupno 
1.068.919 din vozovne za
mudnine (stoj ni ne). Od tega 
483.840 din odpade na me

sec avgust, kar 542.266 din 
pa jo je bilo treba plačati za 
tiste vagone, ki so julija 
čakal i po železniških posta
jah na razkladanje v Žele
zarni. Vzrok za to je pred
vsem v zelo sunkovitem do
vozu polizdelkov. Za stojni-
no, ki je nastala v avgustu 
je pa špedicija navedla, da 
je nastala predvsem pri 
razkladanju rude, koksa, 
slabo v, tračnega železa, ru-
til, peska, gline, magnezita 
in pri nakladanju debele 
pločevine na J a verniku. 

V obrazložitvi je rečeno, 
da je bil dovoz enakomeren, 
vendar se je veliko uvozne
ga tovora carinilo. Ker 
dokumentacija prihaja na
vadno v poznih večernih 
urah, se ti vagoni razkla
dajo šele naslednji dan. 
Ovira za razkladanje, na
kladanje, uvoze in izvoze 
vlakov je bila vsekakor 
tudi v občasni zapori tira 
zaradi montaže odpraševal-
ne naprave. Na koncu ob
razložitve je navedeno, da 
se na vseh razkladalnih 
mestih pojavlja premajhna 
skladiščna zmogljivost in 
pomanjkanje delavcev. 

B.B. 
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primerjavi z istim obdobjem lan
skega leta in za 23,5 % večje v 
primerjavi s poprečjem za leto 1980. 
Kljub visokim indeksom rasti oseb

nega dohodka pa je rast življenjskih 
stroškov še vedno nedosegljiva. 

Oddelek za nagrajevanje 

PRIMERJAVA UR IN ZASLUŽKOV zA A V G U S T 1981 

STRUKTURA OD ZA MESEC A V G U S T 1981 

POSODABLJANJE ŽELEZNIC 
NE SME USAHNITI 

Razvoj železniških zmogljivosti je opredeljen kot ena prvenstve
nih nalog v skupnem razvoju, ki posebej z vidika širše družbene ren
tabilnosti in uresničevanja načel prometne politike pomembno pri
speva k splošnim stabilizacijskim prizadevanjem. Sodobna železnica 
občutno zmanjšuje porabo energije, znižuje transportne stroške.in ne
nazadnje povečuje tudi devizni priliv. Vendar pa dejansko stanje 
kaže, da je med družbeno sprejetimi stališči in dokumenti ter dejan
skimi razmerami na železnici velik razkorak. 

Slovenski železničarji že dalj časa 
opozarjajo na sedanje nesprejemlji
ve razmere, ko so naložbe v železni
ške zmogljivosti praktično ustavlje
ne. Na to je na zadnji seji predsed
stva samoupravne interesne skupno
sti za železniški in luški promet SR 
Slovenije opozorilo tudi predsed
stvo, saj zaradi pomanjkanja denar
ja, posodabljanje slovenskih železnic 
praktično usiha. Pri tem gre za 
naložbe, za katere smo se dogovorili 
v družbenem planu SR Slovenije in 
ki so prvenstvenega pomena, saj od
ločilno vplivajo na varnost in koli
činsko ustreznost železniškega pro
meta, na stroške transporta ter 
omogočajo velik neblagovni devizni 
priliv. 

Ko je predsedstvo samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in 
luški promet SR Slovenije razprav
ljalo o »presoji investicijskih vlaganj 
Železniškega gospodarstva Ljublja
na v letu 1981«, ki jo je z ugotovi
tvami in predlogi ukrepov sprejel de
lavski svet Železniškega gospodar
stva Ljubljana konec julija letos, se 
je zavzelo za selektivno zmanjševa
nje naložb v SR Sloveniji, kjer ob 
upoštevanju družbenih kriterijev, 
železnica ne bi smela biti prikrajša
na. 

Neuresničevanje načrtovanih na
ložb v železniški promet bo nedvom
no daljnosežno vplivalo ne le na že
lezniško, ampak na celotno sloven
sko gospodarstvo. 

Nikakor ne gre prezreti dejstva, 
da so skoraj v celoti izkoriščene 
zmogljivosti prog Jesenice—Ljublja
na in Ljubljana—Zidani most in da 
so v preteklem obdobju zagotavljale 
povečanje obsega dela le posodobi
tev in kontinuirane naložbe. Na 
progi Jesenice—Ljubljana se je 
zmogljivost v letih od 1961 do 1979 
podvojila (od 50 na 100 vlakov dnev
no) s postopno odpravo parne vleke, 
uvedbo električne vleke, posodobit
vijo signalnovarnostnih naprav na 
postajah in uvedbo avtomatskega 
progovnega bloka. Kljub temu pa ob 
konicah že sedaj prihaja do popolne 
zasičenosti te proge. 

Podobno je s progo Ljublja
na—Zidani most. Z aktiviranjem na
ložb se je v letih od 1963 do 1980 
zmogljivost te proge povečala za 

petdeset odstotkov, to je s 160 na 
240 vlakov dnevno. Če ne bo 
usposobljena obvozna proga Ljub
ljana—Trebnje—Sevnica, ki bi raz
bremenila to progo, Železniško go
spodarstvo Ljubljana nikakor ne 
bo moglo več povečati prevoza na 
slovenskem prometnem križu, kjer 
pa se opravlja 90 odstotkov vsega 
transportnega železniškega dela. 

Na usihanje naložb bistveno vpli
va izpad sredstev domačih in tujih 
bank. Čeprav smo pred iztekom 
prvega leta srednjeročnega obdobja, 
v katerem je bilo železnici v »teme
ljih družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981—1985« namenjenih 
885 milijonov dinarjev po cenah iz 
leta 1980, Železniško gospodarstvo 
Ljubljana ni prejelo niti dinarja. Še 
vedno tudi niso zagotovljena sred
stva domačih bank, ki so predvidena 
za izgradnjo industrijskih tirov in 
posodobitev prekladalne mehaniza
cije, čeprav je dokazano, da le so
dobna prekladalna tehnologija in iz
gradnja industrijskih tirov lahko od
pravita prave vzroke zastojev pri 
razkladanju in nakladanju vagonov. 

Ker se železničarji in uporabniki 
njihovih storitev zavedajo svoje od
govornosti za zagotovitev ustreznih 
zmogljivosti Železniškega gospodar
stva Ljubljana, opozarjajo na potre
bo po ponovni presoji naložb, ki 
mora biti selektivna, in hkrati pozi
vajo banke, da zagotovijo dogovorje
na finančna sredstva. 

Železniško gospodarstvo 
Ljubljana 
Biro za stike z javnostjo 

Železarski globus 
INDIJA 

Potem, ko je bila v letošnjem fe
bruarju prižgana zelena luč za grad
njo indijske železarne Paradip ob 
morski obali v zvezni državi Orissa. 
so nastale v zadnjem času zakas
nitve. Vzrok je v tem, ker bodo s 
prestavitvijo . njene lokacije za 
130 km dosegli bolj ekonomično 
preskrbo z domačo železovo rudo. 
Prvo indijsko železarno ob morski 
obali že gradijo s finančno in teh
nično pomočjo Sovjetske zveze v 
Visokhapatunamu. 

ZAKLJUČENA 
KRVODAJALSKA 
AKCIJA 

V dneh od 4. do l i . septembra je bila v naši občini organizirana 
krvodajalska akcija, katere.se je udeležilo 1550 krvodajalcev. Od 
tega jih je bilo 837 ali 54 % iz Železarne in 713 ali 46 % iz drugih de
lovnih organizacij in krajevnih skupnosti v občini. Od skupnega 
števila krvodajalcev je bilo iz zdravstvenih razlogov odklonjenih 36 
ali 2,3 * udeležencev, kar pomeni, da je bilo 1514 odvzemov. 

V primerjavi z enakim obdobjem lani, je bilo letos manj vpisa
nih krvodajalcev, prav tako je bilo tudi manj odvzemov. Ta razlika 
pa ni tako velika, ker je bilo letos zelo majhno število odklonov, v 
primerjavi z lanskim letom (lani 70). Prav tako je bilo letos tudi 30 
krvodajalcev manj iz Železarne, vendar pa se glede na število zapo
slenih odstotek delavcev ni zmanjšal. Kakšna je bila udeležba na 
krvodajalski akciji po TOZD in delovnih skupnosti glede na število 
zaposlenih in skupno število krvodajalcev v primerjavi z lanskim" 
letom, vidimo iz naslednje razpredelnice: 

Kot vidimo iz zgornjih podatkov so se glede na število zapo
slenih najštevilneje odzvali delavci TOZD Strojne delavnice s 
23,1 %, TOZD HVB z 22,7«, TOZD Profilarna z 22,6*. itd. Glede 
na skupno število krvodajalcev, pa je bil največji odziv delavcev iz 
delovne skupnosti za ekonomiko, tehnično kontrolo in raziskave ter 
novogradnje. ETKRN z 10,7 * , sledijo jim še TOZD Vzdrževanje in 
Remontne delavnice z 10,4 %, itd. 

Ob zaključku krvodajalske akcije lahko ugotovimo, da je bila 
udeležba na akciji sicer uspešna, vendar nekoliko slabša kot v 
enakem obdobju lani. Tudi udeležba železarjev je bila nekoliko 
slabša, kar pa je lahko razumeti, saj dobro vemo kako so naši 
delavci preobremenjeni v ciljih za doseganje planov proizvodnje, 
razen tega pa je tudi stalež zaposlenih v Železarni za okrog 200 de
lavcev nižji od lanskega leta. 

Občinski odbor RKS — Jesenice se vsem krvodajalcem iskreno 
zahvaljuje za darovano kri, z željo, da bi bila udeležba na krvo
dajalskih akcijah še naprej tako dobra kot vsa leta doslej. 

JZ. 

V petek, 11. septembra je bila v prostorih skupščine občine Jesenice lokacij 
ska obravnava za objekte »jeklarna 2« na Belškem polju. Na obravnavi so 
predstavniki prizadetih organov in organizacij sporočili pogoje, pod katerim: 
bodo izdali lokacijsko dovoljenje. Na obravnavi sta bili prikazani fotografij' 
Belškega polja (pogled z vzhoda in juga), v katerih so vrisani objekti jeklarm 
2. Fotografiji je posnela Irena Kučinoi<a, objekte pa je vrisal sodelavec Inže 
niringa Bled, tov. Mencinger. 

http://katere.se


ŽEBLJARJI V PRVEM POLLETJU IZPOLNILI 
SVOJE PLANSKE OBVEZE 

NOVICE IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 

Delavci v TOZD Zebljarna, kakor izhaja iz njihovega polletnega 
poslovnega poročila, so v prvem polletju izdelali 5.918,6 ton žičnikov 
in za 0,28 % presegli družbeni plan. Od tega so izdelali za izvoz 5.070,5 
ton žitnikov, s čemer so le za 0,19% zaostali za plansko obvezo. V 
prvih Mirih mesecih so sicer zaostajali za planskimi obvezami zaradi 
pomanjkanja vlečene žice, kar pa so žebljarji z nadurnim delom v 
prostih sobotah in boljšim izkoriščanjem žebljarskih strojev v na
slednjih dveh mesecih nadoknadili. 

V dimenzijskem programu pri 
izdelavi žičnikov niso imeli bistvenih 
sprememb, pomembnejše kazalce 
pa so dosegli pri pakiranju v raz
lično embalažo. V šestih mesecih 
so namreč kar 346,3 tone žičnikov 
zapakirali v poUrilogramsko emba
lažo (ena libra) in 17,8 ton v kilo
gramsko. Pri tem je pomembno, 
da so s pakiranjem v polkilogramsko 
embalažo ustvarili za skoraj 50.000 
dolarjev doplačil. Zadovoljivo ko
ličino in sicer 1.231 ton so dosegu pri 
pakiranju v 2,5 kg (pet liber) Škatle. 

Na trg so odpremili 5.913,4 tone 
žičnikov ali 0,23 % več kot so pred
videli z družbenim planom. Čeprav 
so za izvoz izdelali vso količino, so jo 
odpremili 96 ton manj, na domači 
trg pa so jo poslali 109,4 tone več. 
Izpadlo izvozno količino bodo mo
rali v drugem polletju nadoknaditi, 
poudarjajo v poročilu. 

V prvem polletju so v TOZD 
Zebljarna dosegli storilnost 77,02 kg 
na uro in delavca, kar je za 0,64 kg 
pod poprečjem preteklega leta, 
vendar pa za 2,02 kg na uro in 
delavca nad postavljenim ciljem, ki 
je bil nižji od lanskega dosežka 
zaradi planiranega in tudi doseže
nega višjega staleža delavcev. Naj
boljšo storilnost so dosegli na žeb
ljarskih strojih, kjer so na vseh 
strojnih grupah storilnosti višje od 
lanskih dosežkov in tudi cilje za 
letošnje leto so že dosegli v drugi, 
tretji in četrti grupi, v prvi grupi pa 
imajo zaostanek minimalen zaradi 
daljšega popravila enega. stroja. 
Skupno storilnost na vseh strojih so 
dosegli 8,17 kg na uro in delavca ah 
za 2,10 % višjo od poprečja, ki so ga 
dosegli lani. Med desetimi postav
ljenimi cilji so le trije pod dosežki 
lanskega leta, vsi ostali pa so boljši 
in nekateri celo presegajo cilje le
tošnjega leta, ki so zelo ostro po
stavljeni. 

V TOZD Zebljarna je bilo v le
tošnjem prvem polletju poprečno v 
delovnem razmerju 85 delavcev ali 
trije več kot v enakem obdobju lani. 
Nanovo je delovno razmerje sklenilo 
pet delavcev, enako kot lani, pre
kinilo pa šest delavcev ali eden več 
kot v obravnavanem obdobju lansko 
leto. Skupne odsotnosti so v šestih 
mesecih imeli 15,12 %, kar je 1,93 % 
manj kot je bila v tem času 
poprečna odsotnost v Železarni, od 
tega je bilo 7,03 % bolezenske odsot
nosti, kar je v poprečju 1,90 % manj 
kot je bila ta odsotnost v Železarni. 
Tako jim je poprečno dnevno manj
kalo na delu 13 delavcev. Na 
poprečni stalež so v prvem "polletju 
zabeležili 0,09 % nezgod pri delu. 

V prvem polletju so ustvarili 
64.162.000 din celotnega prihodka ah 
70 % planiranega, vendar pa 50,4 % 
več kot v šestih mesecih lani. 
Dohodka so imeli 13.812.000 din ah 
11,5 % več kot so načrtovali in 61 % 
več kot v enakem obdobju lansko 
leto. Čistega dohodka jim je ostalo 
9.012.000 din oziroma 14,1 % več kot 
so predvidevali in 53 % več kot lani. 

Na delavca so tako v prvem 
polletju ustvarili 166.413 din dohod
ka in razporedili na delavca 108.573 
din, kar je 59 oziroma 51,1 % več kot 
v obravnavanem obdobju lani. 
Dohodek je v primerjavi s poprečno 
uporabljenimi sredstvi znašal 
22,11 % (lani 19,61 %), akumulacija v 
primerjavi z dohodkom 11,7% (lani 
2,5%), v primerjavi s čistim doseže
nim in razporejenim.dohodkom pa 
17,9% (lani 3,6%), v primerjavi s 
poprečno uporabljenimi poslovnimi 

sredstvi pa 2,6% (lani 0,5%). Za 
osebni dohodek in za skupno porabo 
so na delavca porabili 89.112 din ah 
28,7 % več kot lani, čisti osebni 
dohodek na delavca pa je mesečno 
znašal 9.786 din ah 35,1 % več kot 
lani, vendar pa 1.241 din manj kot je 
bil v istem času poprečni čisti 
dohodek na delavca v Železarni. 

Iz izplačanih osebnih dohodkov 
delavcev so za zadovoljevanje skup
nih in splošnih družbenih potreb na 
delavca mesečno izplačali 3.362 din 
ali 12,2 % več kot lani. Iz dohodka 
TOZD pa so za zadovoljevanje 

skupnih in splošnih družbenih po
treb na delavca izplačali 27.014 din, 
kar je 1543% več kot v enakem 
obdobju lani. Akumulacija z amor
tizacijo je v primerjavi s poprečno 
uporabljenimi sredstvi znašala 5,5 % 
(lani 3,9 %). Na delavca so poprečno 
v prvem polletju porabili 752.497 din 
poslovnih sredstev aH 41 % več kot 
lani, osnovnih sredstev pa 143.759 ali 
74,4 % več kot v šestih mesecih 1980. 
Celotni prihodek je v primerjavi s 
porabljenimi sredstvi znašal 127% 
ah 10,1 % več kot lani. 

V temeljni organizaciji v prvem 
polletju niso imeli večjih naložb. 
Nabavili so le manjši brusilni stroj 
za brušenje ravnih ploskev za 
potrebe orodjarne. Stroj, poudarjajo 
v polletnem poslovnem poročilu, je 
izredno ekonomičen in zaradi po
manjkanja orodja za žebljarske 
stroje, zastojev praktično nimajo 
več ah pa so nepomembno majhni 

V TOZD VRATNI PODBOJI 
V ŠESTIH MESECIH LETOS NAREDILI 

PRECEJ VEČ, KOT V ISTEM ČASU LANI 
V TOZD Vratni podboji so v prvem polletju letos presegli gospo

darski načrt za osem odstotkov, na trg pa so odprernili 0,5 % več kot 
so predvideli. Pri tem moramo povedati, da je bil gospodarski načrt v 
primerjavi z lanskim letom precej višji , ker so v meseca februarju 
prešli na dvoizmensko obratovanje. 

V obravnavanem času so izdelali Po pokritju obveznosti is dohodka 
1.150 ton ali 64.931 kosov vratnih 
podbojev, kar je po teži 70 %, po 
številu pa 71 % več kot v šestih 
mesecih lani. Na trg so odpremili 
1.069 ton izdelkov ah 55 % več kot v 
prvem polletju 1980. V svojem pol
letnem poslovnem poročilu navaja
jo, da so z dvoizmenskim obrato
vanjem in ukrepi za varčevanje z 
energijo dosegli spodbudne rezul
tate. Tako so, na primer, poleg že 
navedenih rezultatov, porabo elek
trične energije na enoto proizvoda 
zmanjšali za 32,4 %, v primerjavi z 
enakim obdobjem lani, tople vode za 
16,3% in kurilnega olja za 30,9%. 
Očitno dobre delovne rezultate pa še 
vedno bremenijo stari problemi, kot 
so slaba kvaliteta hladno obli
kovanih profilov, preširok proiz
vodni program in prevelika raz
drobljenost naročil. Delavci v te
meljni organizaciji so mnenja, da je 
potrebno te probleme začeti resno 
reševati, ker le tako bodo lahko 
izboljšali kvaliteto izdelkov in pove
čali produktivnost, kar sodi tudi v 
program stabilizacijskih ukrepov. 

Poprečno so v temeljni organiza
ciji imeli v prvem polletju v delov
nem razmerju 68 delavcev, oziroma 
sedem manj kot so predvideli v 
načrtu, vendar pa 20 več kot v istem-
času lani, zaradi že omenjenega 
prehoda na dvoizmensko obrato
vanje. V tem času so sklenili delovno 
razmerje štirje delavci (lani osem), 
prekinili pa so trije delavci (lani 
štirje). Ob zaključku polletja pa so v 
delovnem razmerju imeli 72 de
lavcev. 

V tem času so imeli poprečno 
skupno' odsotnost 12,2.3 % ali za 
0,45 % manjšo kot lani, kar 4,82 % pa 
manjšo kot je bila poprečna odsot
nost v šestih mesecih v Železarni. Od 
tega so imeli 5,79 % bolezenske od
sotnosti ali 0,61 % manj kot lani in 
3,14% nižjo kot je bua poprečna 
bolezenska odsotnost v Železarni. 

V TOZD Vratni podboji so v 
prvem polletju ustvarili 38.819.000 
din čistega dohodka, oziroma, dva 
odstotka več kot so načrtovali in 
114 % več kot v obravnavanem ob
dobju lani. Dohodek je znašal 
13.011.000 din, kar je 8,7% nad 
načrtovanim in 147,6 % več kot lani 

pa jim je ostalo 8,592.000 din čistega 
dohodka ah 16,2% več kot so 
predvidevali in kar 173,9 % več kot v 
istem času leto poprej. 

Na delavca so tako imeli 188.572 
din dohodka, kar je 75,8 % nad 
lanskim. Dohodek " v primerjavi s 
poprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi je znašal 143 % ah 100,8 % 
več kot lani. Čistega dohodka so 
razporedih na delavca 124.515 din ah 
94,5 % več kot lani. V primerjavi z 
dohodkom je akumulacija znašala 
21,9% (lani 1,9%), v primerjavi s 
čistim razporejenim dohodkom 
33,2 % (lani 3,1 %) in v primerjavi s 
poprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi 3,2 % (lani 0,1 %). 

Za osebne dohodke in skupno po
rabo so na delavca razporedih 83.164 
din ah 34,1 % več kot lani, čisti 
osebni dohodek na delavca pa je 
mesečno znašal 9.165 din, oziroma 
28% več kot v šestih mesecih 
lanskega leta. 

Na delavca so mesečno izplačali iz 
osebnih dohodkov za zadovoljevanje 
skupnih in splošnih družbenih po
treb 12.237 din, iz dohodka TOZD pa 
v iste namene in za pogodbene 
obveznosti na delavca 30.842 din, 
kar je v prvem primeru 25,8 %, v 
drugem pa 72,9 % več kot v šestih 
mesecih leta 1980. 

Akumulacija z amortizacijo je v 
primerjavi s poprečno uporabljenimi 
poslovnimi sredstvi znašala 5,4%, 
lani pa le 2,4%. Poprečno so na 
delavca uporabili poslovnih sredstev 
1.314.764 din, kar je 12,4 % manj kot 
lani, poprečna poraba osnovnih 
sredstev na delavca pa je bua 
825.529 din ah 16,6% manj kot v 
prvem polletju lani. Celotni priho
dek je v primerjavi s porabljenimi 
poslovnimi sredstvi znašal 150% 
(lani l^^^) , v primerjavi s po
prečno porabljenimi obratnimi sred
stvi pa 115 % (lani 72,4 %). 

V TOZD je v prvem polletju 
znašala produktivnost količinsko 
2,82 tone na moža mesečno aH 19,5 % 
več kot lani, vrednostno pa 119.908 
din na moža mesečno, kar je 77,5 % 
več kot v obravnavanem obdobju 
leta 1980. V tem času so dosegli 
izplen 93,72 %, kar je izraženo v 
indeksu za 5,9% boljši kot v šestih 
mesecih lani. 

TOZD ELEKTRODE 
Redne seje izvršnega odbora os

novne organizacije sindikata TOZD 
Elektrode, ki je bila v petek, 4. sep
tembra, se je poleg članov izvršnega 
odbora udeležil tudi vodja temeljne 
organizacije. 

Sklenili so, da osnovna organiza
cija sindikata prispeva za nakup 
permanentnih kart za hokejske 
tekme 300din za karto. 

Sodelavki so dodelili 1.500 din 
socialne pomoči in o njenem 
primeru obvestili tudi izvršni odbor 
konference sindikatov Železarne. 

Ker je bilo za piknik na Pristavi 
premalo prijav, ga ne bodo organizi
rali. Zato pa vse člane vabijo na izlet 
na trgatev v Goriška brda 19. sep
tembra. 

26. septembra organizirajo ogled 
razstave Varnost in družbena samo
zaščita v Kranju. Potne stroške 
bodo krili iz rezervnih sredstev na 
nivoju sindikata Železarne. 

TOZD V A U A R N A ŽICE 
IN PROFILOV 

Sedma seja izvršnega odbora os
novne organizacije sindikata TOZD 
Valjama žice in profilov, ki jo je v 
odsotnosti predsednika sklical na
mestnik Nazif L ju ta je bila v torek, 
8. septembra. 

V izvršni odbor osnovne organi
zacije sindikata so kooptirali Mirka 
Zupana, namesto dosedanjega člana, 
ki je prenehal z delom v temeljni 
organizaciji V času porodniške od
sotnosti blagajničarke bo Zupan 
opravljal tudi blagajniške posle. 

Razpravljali so tudi o obisku 
razstave Varnost in družbena samo
zaščite, ki bo od 21. do 29. septembra 
v Kranju in ki se je morajo obvezno 
udeležiti člani odbora za splošni 
ljudski odpor in družbeno samoza
ščito v temeljni organizaciji 

Sklenili so, da bo osnovna orga
nizacija prispevala za nakup ozimni
ce šestim sodelavkam in sodelavcem 
samohranOcem pomoč v višini 2.000 
din, enemu sodelavcu pa v višini 
1-500 din. 

Pomoč v višini 1.000 din pa bodo 
dodelfli tudi petim sodelavcem, ki 
bolujejo več kot pet mesecev. 

Organizirali bodo enodnevni izlet 
v Goriška brda, če bodo člani ko
lektiva za to zainteresirani Izlet bo 
zaradi delovnih obveznosti organi
ziran po dninah Vsak član kolektiva 
bo prispeval 100 din za stroške 
prevoza. Stroške kosila in malice pa 
bo krila osnovna organizacija sindi
kata. 

TOZD STROJNE DELAVNICE 
Tretja seja izvršnega odbora os

novne organizacije sindikata je bila 
v torek. 8. septembra. Poleg pregleda 
sklepov zadnje seje so obravnavah 
še organizacijo izleta in tekoče za-
deve. 

RazpravljaH so o sklepu, da se 
udeležencem proslave pred dnevom 
vstaje nameni po 150 din. Na ta 
sklep je bilo veliko pripomb, saj je 
bila proslava organizirana v poča
stitev 40-letniee vstaje in je zato 
moralna obveza delovnih ljudi da se 
je udeležijo. 

Na skupno disciplinsko komisijo 
Železarne so poslali svoje negativno 
mnenje o sodelavki zaradi njenih iz
ostankov z dela. 

Razpravljali so tudi o izvedbi 
skupščinskih volitev v letu 1982. 
Nujna je uvedba evidence možnih 
kandidatov za delegatske skupščine 
iz popisnic evidentiranih kandidatov 
za volitve v letih 1974 in 1978. Sele 
potem bo lahko koordinacijski odbor 
pri izvršnem odboru osnovne orga
nizacije sindikate pristopil k delu. 

Menijo tudi, da je aktivnost dele
gacij za SIS slaba zato, ker se ne 
upoštevajo predlogi delegatov. 

Sklenili so, da bo osnovna organi
zacija sindikata krila razliko v ceni 
izleta na Mali Lošinj, ki bi nastala v 
primeru, da avtobusa ne bi bila 
polno zasedena. 

Ogled razstave Varnost in družbe
na samozaščita bodo organizirali 
24. septembra. 

Sodelavcu so ob odhodu^v pokoj 
dodelili 2.000 din, kot nagrado za 
dolgoletno pridnost in vestnost pri 
delu. 

Za nabavo hokejskih kart bo os
novna organizacija sindikata prispe
vala 150 din iz sredstev za te name
ne. 

Razpravljali so tudi o predlogu os
novne organizacije ZSMS, da bi 
skupaj organizirali več športnih tek
movanj in ogled kakšne prireditve, 
ker sami nimajo dovolj finančnih 
sredstev. Pri tem so ugotovili, da so 
precej sredstev porabfli že, ko so na
bavili karte za koncert Avsenikov. 

D E L A V C I 
O B R A T A 

R T A 
V ŠTORAH 

Zadnje sobotno jutro se je 
pokazalo v vsem svojem 
žaru, a ne za vse. Nekateri 
so odhajali na delo, drugi 
so ga zaključili. Delavce 
obrata RTA, TOZD Re
montne delavnice, pa je pot 
vodila v železarno Store, na 
delovno in družabno-šport-
no srečanje z delavci TOZD 
ENERGETIKA, ki se ukvar
ja z istimi deli in nalogami, 
kot delavci RTA. To je bilo 
že njihovo tretje srečanje, 
prvič pa so se jim pridružili 
še delavci TOZD Elektro
tehniške storitve iz železar
ne Ravne. 

Najprej so si skupaj ogle
dali nekatere obrate žele
zarne Štore in to: jeklarno, 
valjamo, obrat mehanske 
obdelave, novo transfor
matorsko postajo in prosto
re, kjer delajo delavci TOZD 
Energetika. Vsi so zvedeli 
veliko novega, izmenjali 
izkušnje pri svojem delu, 
spregovorili o problemih, 
M jih tarejo pri delu, obe
nem pa so se dogovorili, da 
si pri svojem delu pomaga
jo, kolikor je to v moči 
enega ali drugega, saj so vsi 
železarji. _ 

Družabni del srečanja se 
je nadaljeval pri domu žele
za rje v na Teharjih, kjer so 
se med seboj pomerili v 
malem nogometu, vlečenju 
vrvi, badmintonu in od
bojki, se poveselili in si vsi 
zadovoljni na večer oblju
bili, da se naslednje leto 
srečajo v Ravnah in svoje 
vezi in poznanstva še bolje 
okrepijo. 

-tok 

Železarsk i globus 

AVSTRIJA 
Avstrijska železarska grupacija 

VEW z več manjšimi železarnami, ki 
pripada državni ^železarski družbi 
VOEST-Alpine in ima v svojem iz-
delavnem programu predvsem po
sebne vrste jekla, je zašla letos v 
velike finančne težave. V preteklem 
letu je imela dobro milijardo šilin
gov izgube in zaradi pomanjkanja 
naročil ter zaostalosti obratov je 
bila prisiljena zmanjšati proizvod
njo in odpustiti sto delavcev. Z 
določenimi sanacijskimi ukrepi ra
čuna vodstvo, da bo do leta 1983 
ponovno mogoče doseči pozitivni 
finančni rezultat. 

TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČ 

M O L I B D E N — NEPOGREŠLJIV 
PRI I Z D E L A V I K V A L I T E T N I H 

J E K E L 
RAZVOJ UPORABE MOLIBDENA 

Izmed vseh dejavnikov za nadaljnji tehnološki razvoj sta 
danes najmočnejša povečanje pridobljene količine in odkriva
nje novih energetskih virov. Tak razvoj zahteva v večini 
primerov orodja iz jekel, v katerih je molibden bistveni legirni 
element. 

V ZDA so v polnem teku vrtanja na nahajališčih nafte in 
zemeljskega plina, katerih zaloge so zelo globoko pod zemeljsko 
površino in materiali, ki jih dobijo pri črpanju, so pogosto 
izredno korozivni. Pri vrtanju v večje globine, na primer 
3,5 km, so potrebna jekla z visoko trdnostjo in odpornostjo 
proti vodiku. Z dodatkom molibdena dobijo te lastnosti. Pri 
marsikaterem naftnem polju v ZDA je možna uporaba nerjav-
nih jekel legiranih z molibdenom, ki so odporna v najostrejših 
korozijskih pogojih ob istočasni prisotnosti žveplovodika, 
ogljikovega dioksida in slane vode. 

Vzporedno z odpiranjem novih nahajališč nafte in zemelj
skega plina potekajo tudi napori za izboljšanje izkoristka črpa
nja v že znanih naftnih poljih. Ena izmed novih metod je 
injektiranje ogljikovega dioksida aH vodne pare in druga zviša
nja temperature z zgorevanjem pred nahajališčem. Visoke 
temperature in koncentracija korozivnfli kemičnih spojin, ki pri 
tem nastanejo, spet zahtevajo nerjavna jekla legirana z molib
denom, -v 

Ker so danes mnoga nahajališča nafte in zemeljskega plina 
zelo oddaljena od mest uporabe, je potrebno transportirati 
velike količine nafte in nima na precejšnje razdalje. Jekla z 
visoko trdnostjo in z rnajhnim dodatkom molibdena so najbolj 
primerna za cevovode z debelimi stenami, ki so nameščeni v 
arktičnih področjih in ki delujejo pod visokim pritiskom. Ploče
vina za izdelavo teh cevi iz jekla, legiranega z molibdenom, ima 
dobro varljivost in žilavost. Zato so se takšni cevovodi z velikim 
premerom posebno dobro iA«»iri v ekstremnih pogojih okolja, 
med drugim tudi globoko pod površino morja. 

Drugo področje za uporabo jekel legiranih z molibdenom so 
naprave za vplinjevanje in utekočinjen je premoga. Tudi na tem 
področju so nekateri materiali izredno korozivni, poleg tega pa 
poteka obratovanje tudi pod velikimi pritiski. 

Uporaba feritnega nerjavnega jekla z dodatkom molibdena 
je zelo razširjena pri gradnji sončnih kolektorjev. Samo na 

Japonskem porabijo za te namene letno 225 ton molibdena in v 
prihodnjih letih računajo na znatno povečanje. 

Tudi na področju zaščite okolja morajo zaradi obstojnosti 
proti koroziji uporabiti jekla legirana z molibdenom. Kot 
primer je mogoče navesti uporabo visoko legiranih austenitnih 
nerjavnih jekel kot standardni material za mokro odžveplanje 
dimnih plinov pri termoelektrarnah na premog. 

V zvezi z novim razvojem transporta ima tudi molibden 
določeno vlogo. V avtomobilski industriji so potrebna jekla z 
večjo trdnostjo in žilavostjo, k čemur pomaga tudi dodatek 
molibdena. V železniškem prometu so iz ekonomskih razlogov 
zaželeni vedno večji osni pritiski in za to so potrebne tračnice z 
visoko trdnostjo in leghane s kromom in molibdenom. Tudi v 
letalski in raketni industriji ima molibden vedno, večjo vlogo 
pri izdelavi super-zlitin, odpornih proti zelo visokim tempera
turam. Najnovejši razvoj na področju turbinskih lopatic za 
pogonske motorje gre v smeri izdelave super zlitin z vsebnostjo 
molibdena med 18 in 37 %. 

ZAKLJUČEK 
Čeprav je poraba molibdena v letu 1980 v primerjavi s 

predhodnim letom padla, vendar kažejo razvojne možnosti na 
povečanje porabe te kovine že v bližnji prihodnosti. Zato so 
možnosti za molibden precej ugodne. KONEC 



POSLOVANJE SOZD SLOVENSKE ŽELEZARNE V PRVEM POLLETJU 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

Kot običajno bomo tudi to pot najprej navedli nekaj splošnih ocen 
o gospodarskih gibanjih v Jugoslaviji. Tako bomo lažje presojali re
zultate, ki smo jih sami dosegli v svojem poslovanju. 

Za splošne gospodarske razmere v 
državi se že nekaj časa ugotavlja, da 
so zelo zaostrene. Srečujemo se z iz
jemno visoko inflacijo, velikimi 
težavami pri zagotavljanju devizne 
likvidnosti, v zadnjem času pa je 
opaziti tudi že postopno nazado
vanje industrijske proizvodnje. Te 
ocene potrjujejo naslednji podatki, 
ki veljajo za Slovenijo. Industrijska 
proizvodnja je bila v letošnjem I. 
polletju le za 1 % večja kot lani, kar 
je ena najnižjih stopenj rasti iz po
vojnih let. Cene so nasprotno rasle" 
hitreje kot kdajkoli prej. Tako so 
bile cene industrijskih izdelkov pri 
proizvajalcih letos junija v povpreč
ju za 51 % višje kot lani v enakem 
času. Približno enako hitro so rasli 
tudi življenjski stroški; ti so bili 
namreč julija za približno 45 % višji 
kot pred enim letom. Devizno pro
blematiko pa zaostruje predvsem 
neugodna zunanjetrgovinska me
njava. Pri izvozu na konvertibilna 
devizna področja nastopajo namreč 
velike težave, tako da izvoz vred
nostno stagnira, uvoz pa nasprotno 
kljub vsem administrativnim in dru
gim omejitvam še kar naprej na
rašča. Zato je zopet porastel zuna
njetrgovinski primanjkljaj in priča
kovati je, da bo prišlo še do dodatnih 
omejitev glede možnosti uvoza. 

Kljub naštetim težavam pa je vsaj 
na domačem trgu še vedno opaziti 
razmeroma ugodno konjunkturo. To 
kaže, da je potrošnja še vedno viso
ka. ' Ne velja pa ta ocena za vse 
oblike potrošnje, saj je predvsem pri 
investicijah že opaziti znake njiho
vega umirjanja. Kljub temu pa se 
ocenjuje, da je obseg investicij še 
vedno prevelik in se ga skuša z 
razmeroma ostrimi administrativni
mi omejitvami zmanjšati. Poseben 
problem predstavlja splošna poraba, 
saj le-te gospodarske težave za sedaj 
nišo v ničemer prizadele. 

Zaostrene gospodarske razmere se 
odražajo tudi v gibanju zaposlenih v 
gospodarstvu. Na tem področju 
namreč v prvih štirih mesecih prak
tično ni prišlo do nobenih spre
memb. Nasprotno pa se je v tem 
času število zaposlenih v negospo
darstvu povečalo za 2 %, kar vzbuja 
resno zaskrbljenost. 

Likvidnost gospodarstva je v pov
prečju letos nekoliko slabša kot lani, 
vendar se vsaj za I. polletje lahko 
reče, da ni bila kritična. Se pa prav v 
zadnjem času poslabšuje in v na
slednjih mesecih je na tem področju 
potrebno pričakovati precej težav. 

Pri pridobivanju in razporejanju 
dohodka je gospodarstvo v I. pol
letju doseglo rezultate, za katere je 
težko reči, da so dobri. Doseženi do
hodek se je v Sloveniji sicer nomi
nalno povečal glede na lansko enako 
obdobje za 32,7 %, realno pa je očit
no nižji, saj odstotek inflacije, ki ga 
za to obdobje ugotavljamo, znatno 
presega relativno rast dohodka. Ne
koliko hitreje je porasla akumula
cija (za 51 %) — konsolidirano in je 
njen realni obseg torej^približno tak, 
kot je bil lani. Do zanimivih spre
memb je prišlo pri delitvi dohodka. 
Opazno se je namreč zmanjšal delež 
dohodka za osebne dohodke in skup-. 
no porabo delavcev v gospodarstvu 
(lani je v I. polletju znašal 43,7 %, 
letos pa 40,1 %), povečal pa se je 
delež, ki odpade na akumulacijo (za 
2,7%) in pa delež za splošno in 
skupno porabo. Taka delitev kaže, 
da gospodarstvo .v polni meri upo
števa težavne razmere, s katerimi se 
samo srečuje, negospodarstvo pa mu 
v tem očitno vsaj za sedaj še ne 
sledi. Osebni dohodki na delavca so 
bih v I. letošnjem polletju v Slo
veniji v povprečju za 28,3 %, višji kot 
lani v enakem času (v industriji 
skoraj za 31 %). Realno pa so bili 
zaradi visoke inflacije vendarle 
znatno nižji kot lani (za okoli 13 %). 

Ob upoštevanju pravkar nave
denih splošnih gospodarskih gibanj, 
bomo sedaj poskušali konkretneje 
oceniti poslovanje Slovenskih žele
zarn v letošnjem letu. Pri tem bomo 
izhajali iz številčnih podatkov. 

PROIZVODNJA IN PRODAJA 

V proizvodnji smo v Slovenskih 
železarnah tudi v letošnjem I. pol
letju dosegli razmeroma skromne 
uspehe. Proizvodnja surovega železa 
je sicer porasla, zato pa je proizvod
nja surovega jekla, ki je veliko bolj 
pomembna, glede na lansko leto 
nazadovala-za 4%. Za linearnim let-~ 
nim načrtom pa smo v povprečju 
zaostali kar za 8%. Tudi blagovna 
proizvodnja je nižja kot lani v 
enakem času (za 1 %), zaostajamo 
pa tudi za načrtom. Seveda pa se 
tudi to pot proizvodni uspehi po 
delovnih organizacijah močno razli
kujejo. Med železarnami so bili naj

bolj uspešni na Ravnah, saj je 
njihova proizvodnja letos večja kot 
lani, in celo linearni načrt so pre
segli. V proizvodnji surovega jekla je 
imela največje težave železarna 
Štore (izpad proizvodnje zaradi pre
gorelega transformatorja), le malo 
boljše pa je v železarni Jesenice; 
slednja je namreč proizvedla za 4 % 
manj surovega jekla kot lani v 
enakem času in za 6 % manj 
blagovne proizvodnje. 

Predelovalci so v povprečju do
segli enako količinsko proizvodnjo 
kot lani, vendar so tudi pri njih med 
posameznimi organizacijami, pre
cejšnje razlike. Glede na lansko leto 
in glede na letni plan je najboljši 
rezultat dosegel Tovil. 

Slejkoprej lahko rečemo, da se to 
pot glavni proizvodni problemi po
javljajo pri proizvodnji surovega 
jekla. Na tem področju za lanskim 
letom oziroma za načrtom najbolj 
zaostajamo. Zaradi tega je seveda 
močno prizadeta tudi blagovna pro
izvodnja. Vzrokov za neuspehe pri 
proizvodnji surovega jekla je več. 
Enega smo ravnokar omenili (okva
ra transformatorja v železarni 
Štore). Naslednji je v pomanjkljivi 
oskrbi z osnovnimi surovinami, kar 
je ozko povezano z deviznimi teža
vami. Dalje se predvsem na Jeseni
cah kot resen problem pojavlja po
manjkanje delavcev, predvsem ti
stih, ki so pripravljeni delati v težkih 
pogojih, kakršni so v proizvodnji 
surovega jekla. 

Proizvodni rezultati pa bi bili še 
slabši, v kolikor nam ne bi v I. pol
letju uspelo pomanjkanje deviznih 
sredstev za uvoẑ  reprodukcijskih 
materialov pokrivati s kratkoročni
mi deviznimi zadolžitvami. Ker pa 
bomo morali v II. polletju ta 
devizna sredstva vrniti, bomo po
manjkanje deviz v naslednjih me
secih občutili še bolj kot doslej. Zato 
utegne oskrba s surovinami iz uvoza 
delovati še v večji meri kot 
omejitveni dejavnik- pri uresniče
vanju naših razvojnih načrtov. 
Torej nimamo ravno lepih izgledov, 
da bi v drugem polletju nadomestili 
v proizvodnji to, kar smo letos do 
sedaj že zamudili. 

Pri prodaji na domačem trgu 
nismo imeli resnejših problemov. Se 
posebno velja to za jeklo. Drugače 
pa je v izvozu. Tu se srečujemo z 
zelo velikimi težavami, ki jih_ najbolj 
občutimo pri prodaji jekla, pojav
ljajo pa se zaradi recesije, ki je na
stala na tržišču jekla v svetu. 

Zaostreni pogoji pri prodaji na 
tuje so eden od pomembnih vzrokov 
za skromne uspehe, ki jih letos ures
ničujemo v izvozu. Dosežena vred
nost izvoza (v $) je namreč v I. pol
letju za 4 % nižja kot lani v enakem 
času. Pri izvozu na konvertibilno 
področje smo zaostali celota 21%, 
nasprotno pa smo na klirinška de
vizna področja prodali za 70 % več 
kot lani. Še večji pa so zaostanki za 
linearnim letnim načrtom. Tu znaša 
zaostanek blizu 40 %. 

Največji izpad v izvozu opažamo 
pri prodaji traktorjev v Italijo. Če iz 
celotnega izvqza traktorje izvzame
mo, potem so primerjave z lanskim 
letom nekoliko ugodnejše. V tem 
primeru je namreč letošnji izvoz v 
I. polletju nekoliko večji kot je bil 
lani, zaostanek za linearnim na
črtom pa je še vseeno okoli 30 %. 

Poslabšana konjunktura na tujih 
tržiščih je brez dvoma tehten razlog 
za pojasnilo izvoznih neuspehov. Se
veda se s tem še ne bi smeli za
dovoljiti, saj je celo naše poslovanje 
usodno odvisno od izvoza in je zato 
njegovo zmanjševanje najslabše kar 
smo lahko storili. Zaostreni pogoji 
pri prodaji na tuje zahtevajo 
namreč z naše strani ustrezno večjo 
aktivnost, ta pa je očitno izostala. 
Ekonomske posledice takega ravna
nja se nam bodo kazale še dlje časa. 

Kljub manjši fizični proizvodnji, 
pa nam je vrednost prodaje glede na 
lansko leto močno porasla, v 
povprečju kar za 47 %. Največ so k 
temu prispevale višje prodajne cene, 
nekaj skromnejši izvoz, nekaj pa 
tudi nekoliko spremenjena struktu
ra proizvodnje. Rezultati, ki jih be
ležimo glede vrednosti prodaje, so 
torej dobri, to pa je ugodno vplivalo 
tudi na dohodek oziroma ostale fi-
nančnoekonomske dosežke. 

ZAPOSLENI IN 
OSEBNI DOHODKI 

Ob koncu polletja je bilo v Slo
venskih železarnah zaposlenih 
17.843 delavcev, kar je 1 % manj kot 
na začetku leta. Nazadovanje zapo
slenih, ki smo ga opažih že lani, se 
torej nadaljuje, pojavlja pa segred-
vsem v železarnah Jesenice in Štore 
ter v Tovilu. Več delavcev, kot na 
začetku leta, imajo železarna Rav
ne, Plamen in Žična. 

Naši osebni dohodki so v povpreč
ju rasli nekoliko hitreje kot v go
spodarstvu nasploh. Računano na 
182-urno delo so namreč v I. polletju 
za 34 % večji kot lani v enakem času, 
v gospodarstvu Slovenije pa so v 
enakem času porasli le za 29%. 
Zneskovno gledano je povprečni 
osebni dohodek železarjev letos za 
približno 7 % večji od osebnega do
hodka delavca v gospodarstvu Slo
venije. Ta razlika še vedno ni velika 
spričo težjih delovnih pogojev, ki jih 
imamo v železarnah. 

Najbolj so osebni dohodki glede 
na lansko I. polletje porasli v že
lezarni Štore (za 39 %). Ta železarna 
se je zato v osebnih dohodkih prak
tično izenačila z železarno Jesenice, 
obe pa za železarno Ravne še vedno 
zaostajata za okoli 7 %. Pri predelo
valcih so rasli osebni dohodki neko
liko hitreje v Plamenu in Tovilu. 

Vse delovne organizacije so oseb
ne dohodke izplačevale znotraj okvi
rov, ki jih dovoljuje družbeni do
govor, le železarna Store je za slab 
odstotek izplačala preveč. Neka
terim delovnim organizacijam (že
lezarna Jesenice, železarna Ravne, 
Veriga) pa bi glede na doseženi 
dohodek družbeni dogovor dovolje
val celo še nekoliko višje osebne-do
hodke. Je pa večina delovnih orga
nizacij po drugi strani za osebne do
hodke namenila več sredstev, kot 
dovoljuje samoupravni sporazum 
črne in barvaste metalurgije, ki pa 
pravno ne velja več. 

POSLOVNA SREDSTVA. 
Spremembe, ki jTh v Slovenskih 

železarnah doživljamo na področju 
sredstev, se bistveno razlikujejo od 
tega, kar smo načrtovali. Naj na
vedemo o tem le nekaj podatkov. 

Načrt za letošnje leto predvideva, 
da bodo naše investicije po vrednosti 
znašale 2.892 milijonov dinarjev, 
stvarna poraba v I. polletju pa je 
dosegla vrednost 749 milijonov di
narjev, kar je le 26 % letnega načrta. 
Na tem področju torej bistveno za
ostajamo za predvidevanji. 

Načrt predvideva, da Se nam bo 
letos vrednost zalog realno povečala 
za 25 %, deloma na račun večje pro
izvodnje, deloma pa zato, ker so bile 
naše lanskoletne zaloge pravzaprav 
prenizke. (Zaradi težav pri uvozu, 
deloma pa tudi vsled izjemno visoke 
konjunkture). Sredi leta ugotavlja
mo namesto porasta zmanjšanja 
zalog; in sicer za 3 % glede na stanje 
v začetku leta. 

Z načrtom smo predvideli, da se 
nam bodo dolgoročne zunanje zadol
žitve bistveno povečale, predvsem 
na račun kreditov v zvezi z investici
jami. Sredi leta ugotavljamo na
sprotno, da smo namreč bankam v 
obliki dolgoročnih kreditov manj 
dolžni, kot nekaj mesecev prej. 

Gibanje gornjih treh kategorij, to 
je investicij v osnovna sredstva, za
log in dolgoročnih zadolžitev je za 
vsako OZD v naših razmerah še po
sebno v pogojih visoke inflacije, zelo 
pomembno. Ce se namreč pri nas 
OZD ob visoki inflaciji uspe v 
večjem obsegu zadolžiti in tako pri
dobljena sredstva potem materializi-
rati (investirati) seji tako ravnanje 
izkaže kot zelo učinkovita oblika za 
pridobivanje akumulacije. Spričo, te
ga, kar smo malo prej povedali, pa se 
nam v Slovenskih železarnah tudi-
letos dogaja ravno obratno, in tako 
na račun inflacije izgubljamo ver
jetno več akumulacije, kot pa jo so
časno preko dohodka ustvarjamo. 

V sedanjih razmerah bi bilo torej 
smotrno čimveč investirati. V tej 
aktivnosti pa že nekaj let bistveno 
zaostajamo za svojimi lastnimi 
predvidevanji in enako oziroma celo 
še slabše se nam dogaja tudi letos. 
Eden od pomembnih razlogov za 
zamude pri investiranju so težave, ki 
jih imamo pri nabavi opreme iz uvo
za. Ni pa to edini in ključni dejav
nik. Prepričani smo lahko, da tudi 
sami nismo vsega storili, kar bi bilo 
potrebno, da bi uresničevanje naših 
razvojnih načrtov hitreje steklo. 

Čeprav smo torej do sedaj malo 
investirali in so nam tudi zaloge 
vrednostno nazadovale pa se nam 
to vendarle ne odraža v obliki pove
čanja finančnih presežkov. Po krite-
rijh, za katere smo se dogovorili v 
okviru Interne banke, smo v Sloven
skih železarnah v začetku leta nam
reč imeli približno 1.000 milijonov 
dinarjev finančnih presežkov, ob 
koncu polletja pa jih je nominalno 
samo še 650 milijonov dinarjev. Če 
upoštevamo še inflacijo, do katere je 
v tem času prišlo, pa lahko rečemo, 
da dosega realna vrednost naših fi
nančnih presežkov ob koncu polletja 
le polovico zneska iz začetka leta. 
Finančno se nam je torej položaj bi
stveno poslabšal. Poleg inflacije so k 
temu prispevali predvsem odlivi dol
goročnih sredstev, ki jih imamo na 
račun financiranja nerazvitih podro
čij in infrastrukture, v zadnjem času 
pa tudi na račun pridobivanja deviz
nih sredstev. 

V naslednjih mesecih bomo v Slo
venskih železarnah verjetno morali 
angažirati še dodatna dolgoročna 
sredstva zaradi pridobivanja najnuj
nejših deviz (v obliki nakupov pri 
bankah ali združevanja z drugimi 
OZD). To bo obremenilo naše sedaj 
že ne več obilne finančne, presežke. 
Prihodnja finančna gibanja, s kate
rimi računamo torej niso obetavna 
in finančne prednosti, ki smo jih dlje 
časa imeli, bodo očitno v precejšnji 

» meri splahnele, ne da bi kakršnakoli 
pomembnejša sredstva vložili v 
razvoj. Seveda bo zato tudi uresni
čevanje razvojnih načrtov v nasled
njih letih toliko težje. 

Znotraj Slovenskih železarn je 
glede finančnega položaja posamez
nih delovnih organizacij prišlo v 
zadnjih mesecih do opaznih spre
memb. Predvsem se je-zopet bistve
no poslabšal položaj železarne Štore 
in Verige, saj se v teh dveh organi
zacijah ob koncu polletja pojavljajo 
zelo visoki finančni primanjkljaji. 
Tudi v železarni Ravne so se razme
re precej spremenile; njeni razmero
ma veliki finančni presežki, ki jih je 
imela na začetku leta, so se namreč 
v nekaj mesecih bistveno zmanjšali, 
v tem primeru v precejšnji meri tudi 
na račun depozitov pri bankah. 

Indeksi, ki jih zgoraj navajmo v 
oklepajih, pomenijo primerjavo z 
ustreznimi dosežki, ki jih v letu 1980 
glede na predhodno leto beleži celo 
slovensko gospodarstvo. 

Naj prikažemo še, kako smo glede 
celotnega prihodka in njegove deli
tve uresničili linearni gospodarski 
načrt. Ta je bil dosežen z naslednji
mi indeksi: 

Uspešnost poslovanja posameznih 
delovnih organizacij sedaj že kar 
redno presojamo na podlagi neto do
hodkovne mere. Podatki o njeni 
vrednosti so naslednji: 

Pri gornji primerjavi je bil upošte
van konsolidirani dohodek, ki smo 
ga dobili tako, da smo dejansko raz
porejeni dohodek zmanjšali za izgu
be in pa za stroške skupnih služb. 

Prikazane finančnoekonomske do
sežke v Slovenskih železarnah v 
I. polletju letošnjega leta bi verjetno 
smeli oceniti približno takole: 

— V gibanju finančnoekonom-
skih kategorij prihaja tudi to pot 
močno do izraza izredno visoka in
flacija, s katero se v zadnjem letu 
srečujemo. V tem smislu beležimo 
visok porast celotnega prihodka, do
hodka, čistega dohodka in ostalih 
delitvenih kategorij; ta porast, pa je 
predvsem pri dohodku in čistem do
hodku vendarle nižji od stopnje in
flacije, iz česar seveda sledi, da sta 
ti dve kategoriji realno manjši kot 
lani. Za akumulacijo to ne velja pov
sem, saj se nam je predvsem akumu
lacija iz dohodka relativno povečala 
nekoliko hitreje kot so rasle cene. 
Tudi primerjava z dosežki, ki jih 
ugotavlja celotno slovensko gospo
darstvo, je za nas še kar ugodna, še 
predvsem ko gre za porast akumula
cije iz dohodka, 

— V -strukturi delitve dohodka 
oziroma čistega dohodka je tudi 
letos prišlo do nekaterih pomembnih 
sprememb. Opazno se je zmanjšal 
delež dohodka za čiste osebne do
hodke in skupno porabo delavcev, 
železarn, po drugi strani pa se je 

povečal delež za akumulacijo. Pred
vsem pa tudi del dohodka, ki gre v 
obliki davkov in prispevkov za 
splošno in skupno porabo. Primer
java z delitvijo, ki se jo ugotavlja za 
gospodarstvo v povprečju, pa je za 
nas neugodna, in sicer iz dveh razlo
gov; delež dohodka, ki ga v železar
nah namenjamo za akumulacijo, je 
precej bolj skromen od deleža, ki 
velja za gospodarstvo, čeprav bi bilo 
spričo kapitalne intenzivnosti naše 
proizvodnje (in razmeroma nizke za
dolženosti) pričakovati ravno obrat
no. Po drugi strani pa dajemo v obli
ki davkov in prispevkov relativno 
več kot gospodarstvo v povprečju; 
kar je predvsem posledica tega, da je 
pretežen del teh dajatev sorazmeren 
velikosti čistih osebnih dohodkov. 
Da bi v Slovenskih železarnah lahko 
uresničili približno tako strukturo 
delitve dohodka, kot bi jo naj imeli 
spričo specifičnosti naše proizvod
nje, bi očitno morali biti dohodkov
no precej bolj učinkoviti. 

— Po podatkih o vrednosti neto 
dohodkovne mere smo v Slovenskih 
železarnah v letošnjem I. pollletju 
precej na boljšem kot lani v enakem 
Času. Tudi sicer je povprečna uspeš
nost nekoliko iznad ravni, ki jo šte
jemo za normalno. K tej, razmero
ma ugodni oceni, pa precej prispeva 
relativno skromno naraščanje oseb-

, nih dohodkov v gospodarstvu Slove
nije. Na velikost neto dohodkovne 

Likvidnostno gledano se položaj ni 
spremenil v železarni Jesenice in ta 
je, kot vemo, zelo ugoden. Vsaj za
časno pa so se stvari na bolje pre
maknile v Žični, predvsem zaradi bi
stvenega zmanjšanja zalog. 

V povprečju gledano nismo imeli v 
Slovenskih železarnah do sedaj res
nejših likvidnostnih problemov in v 
tem pogledu smo na boljšem kot 
večina ostalih organizacij. Zasluga I 
za to gre predvsem finančnim ' 
presežkom, s katerimi še vedno v 
povprečju razpolagamo. V tistih de
lovnih organizacijah, kjer pa se po
javljajo primanjkljaji, se je likvid
nost tudi to pot v večji meri razreše
valo ob pomoči Interne banke. Ne 
moremo pa si obetati tako ugodne 
likvidnostni tudi v prihodnje, še po
sebno ne, če se bo naša investicijska i 
potrošnja vendarle nekoliko poveča- ' 
la. 

CELOTNI PRIHODEK 
IN NJEGOVA DELITEV 

Najprej si oglejmo nekatere naj
bolj pomembne podatke o celotnem 
prihodku in njegovi delitvi, ki 
veljajo za sestavljeno organizacijo 
(v 000 din): 



Pred razstavo varnost in družbena samozaščita v Kranju 

Pomoč na cesti — V večjih križiščih je v konicah kljub sodobni semaforski opremljenosti še vedno potrebna prisotnost miličnika • 
Foto: L. M. 

Zvezna razstava Varnost in družbena samozaščita, ki si jo je na 
poti po jugoslovanskih mestih ogledalo več kot 2 milijona ljudi, bo na 
Gorenjskem na ogled osem dni — Svojo pot po Sloveniji pa bo za
ključila v T r b o v l j a h . 

Kranj — Od 21. do 29. 
septembra bo v razstavnih 
prostorih Gorenjskega sej
ma v Savskem logu odprta 
razstava Varnost in družbe
na samozaščita. Na okoli 
500 kvadratnih metrih raz
stavne površine bo na raz
stavi, ki je letos obšla že vse 
večje slovenske kraje, na 
ogled okoli 500 fotografij 
in drugih dokumentov ter 
razstavljenih predmetov, ki 
predstavljajo zgodovinski 
razvoj organov za notranje 
zadeve v vseh republikah in 
pokrajinah, dotika se var
nostnih vprašanj v posamez
nih obdobjih našega razvo
ja ter prikazuje proces po-
družbljanja varnosti in druž
bene samozaščite pri nas. 

Razstava je bila prvič po
stavljena 13. maja 1974 v 
Beogradu in sicer pod na
slovom Tri desetletja var
nostne službe. V šestih letih 
je razstava obšla že vse re
publike, letos, ko proslav
ljamo 40-letnico vstaje na
ših narodov in 40-obletnico 
ustanovitve vamostno-ob-
veščevalne službe in narod
ne zaščite, pa je bila od mar

ca v desetih slovenskih me
stih. Na svoji poti po Jugo
slaviji si jo je ogledalo več 
kot dva milijona obiskoval-
cev,med njimi skoraj polo
vica mladih. V knjige vtisov 
pa je vpisanih že več kot 
200.000 ocen in komentar
jev. 

Povsod so razstavo obrav
navali kot široko družbeno
politično in samozaščitno 
akcijo, organizatorji pa so 
dobili potrebno družbeno
politično podporo na zvez
ni, republiških in pokrajin
skih ravneh. Namen pred
stavljenega gradiva na raz
stavi je predvsem seznaniti 
občane ž aktualnimi var
nostnimi vprašanji naše 
družbe in seveda vzpodbu
diti samozaščitno osvešče
nost ter varnostno kulturo 
sploh, zlasti pa pri mladih. 

Razstava je za slovenske 
razmere ustrezno dopolnjen 
na predvsem z dokumenti 
in predmeti o razvoju naše
ga varnostnega sistema in 
njegovega porekla v revo
lucionarnem delavskem gi
banju, o vlogi in pomenu 
Varnostno obveščevalne 
službe OF in narodne zašči

te pri zaščiti slovenskega 
naroda v njegovem boju za 
nacionalno in socialno os
voboditev, osnovi samo
zaščitnega ravnanja v NOB 
in povojni graditvi posebej 
s poudarkom na današnji 
samozaščitni ' organizira
nosti in aktivnosti. 

Razstava bo v Kranju 
dober teden, zato si jo bodo 
lahko ogledali občani iz 
vseh gorenjskih občin, pred
vsem pa mladina, posebej 
pa še občani, ki delujejo na 
področju družbene samo
zaščite in splošne ljudske 
obrambe, delavci na področ
ju obrambe ki zaščite, sta
rešine JLA in TO ter voja
ki, poslovodni, upravni in 
drugi delavci, ki morajo 
poznati sistem družbene 
samozaščite. Ogled razstave 
bo organiziran po skupinah; 
vsako skupino bo po razsta
vi vodil vodnik, ki bo zgo
ščeno predstavil vsebino 
celotne razstave. Vodniki 
bodo prosvetni delavci, de
lavci organov za notranje 
zadeve in pripadniki JLA, 
ki so se posebej pripravili 
za to nalogo. Demonstrator

ji pa bodo obiskovalcem 
predstavili uporabo tehnič
nih sredstev, ki jih delavci 
organov za notranje zadeve 
potrebujejo pri vsakdanjem 
delu. 

Pokroviteljstvo nad zvez-
' no razstavo t Varnost in 
družbena samozaščita v 
Kranju je prevzel pokrajin
ski komite za SLO in DS 
za Gorenjsko. 

Spodbuda 
naši samozaščitni zavesti 

Letos, ob 40-letnici ustanovitve varnostno obvešče
valne službe (VOS) in narodne zaščite, je v pokrajinskih 
središčih SR Slovenije na ogled zanimiva zvezna potujoča 
razstava Varnost in družbena samozaščita. Razstava pri
kazuje' zgodovinski razvoj varnosti in dejavnost organov 
za notranje zadeve v ohranjanju in varovanju pridobitev 
narodnoosvobodilne borbe in socialistične revolucije, ter 
varovanju naše samoupravne svobodne in neodvisne soci
alistične skupnosti. Prikazana so pomembna obdobja naše 
revolucionarne zgodovine — NOB in socialistične graditve, 
obdobja poskusov sovražnikov vseh vrst, da bi onemogočili 
našo borbo in svoboden razvoj. 

Na razstavi je posebej prikazana vloga in pomen 
varnostnoobveščevalne službe OF Slovenije in narodne 
zaščite pri varovanju slovenskega naroda v njegovem boju 
za nacionalno in socialno osvoboditev v času revolucio
narnega delavskega gibanja, NOB in socialistične graditve. 
Zato ima razstava poleg jubilejnega pomena tudi neposre
den namen spoznavanja in naše pripravljenosti za podružb-
Ijanje varnosti in družbene samozaščite v krajevni skupnosti 
ter v samoupravnih organizacijah in skupnostih. Občani 
naj bi se ob tej razstavi še bolj seznanili z varnostnimi vpra
šanji naše družbe in sedanjimi nalogami vseh nas v spod
bujanju samozaščitne zavesti. Posebno je to pomembno za 
našo mladino. 

Razstava je na ogled prav v letu, ko proslavljamo 
40-letnico vstaje naših narodov in narodnosti ter v času, ko 
se mnogi narodi v svetu še bojujejo za svojo svobodo ali 
pa za ohranitev pridobljene svobode. Boji za svobodo pa 
dandanes potekajo v vse bolj zapletenih razmerah in vse 
bolj različnih oblikah, pri čemer zlasti velike sile uporab
ljajo najrazličnejše načine vohunstva, podtalnega delovanja, 
diverzij in direktnih napadov, da bi si podvrgle druge drža
ve in narode. 

Naša samoupravna svobodna socialistična skupnost 
uživa v svetu velik ugled. To pa je trn v peti ne le našim 
notranjim nasprotnikom in naši sovražni emigraciji, marveč 
tudi blokoma, ki si prisvajata nova področja z izgovorom 
prinašanja »svobode«. 

V tem času je zlasti pomembno, da vsak občan v svo
jem in družbenem interesu varuje naše pridobitve, ki so bile 
izbojevane s toliko trpljenja in s tolikimi žrtvami Izkušnje 
iz naše revolucionarne preteklosti, hrabrost in zdržljivost 
ter iznajdljivost pripadnikov VOS in narodne zaščite, nam 
bodo v trajno pomoč in zgled. 

Zdravkb Krvina 

Varnost potnikov in letal — Oh hitrem razvoja letalskega prometa se večajo tudi naloge milice 
in drugih organov zaščite na letališčih — Foto: M . Ajdovec 

Človekov prijatelj in pomočnik — Z a varnost in tudi odkrivanje kaznivih dejanj 
je dobro šolan službeni pes velik in sposoben pomočnik delavcem ONZ 
Foto: F. Perdan 

OTVORITEV V PONEDELJEK 

Otvoritev zvezne razstave »Varnost in družbena samozaščita« 
bo v ponedeljek, 21. septembra, ob 17. uri, v razstavnih prostorih 
Gorenjskega sejma v Kranju. Popoldne od 16. ure dalje bo na Trgu 
revolucije v Kranju koncert godbe milice. 

Razstava bo odprta 
do 29. septembra 
in sicer vsak dan 
od 8. do 18. ure. 

Po razstavi bodo vodili strokovno usposobljeni vodniki; skupine se 
bodo lahko formirale že v organizacijah združenega dela, krajevnih 
skupnostih, drugih delovnih skupnostih, društvih in organizacijah, prav 
tako pa tudi na razstavišču neposredno pred ogledom. 



Gost promet na slabih cestah 
Na Gorenjskem iz leta v le

to narašča gostota prometa 
in to zaradi večjega števila re
gistriranih vozil, povečuje pa 
se tudi. turisuenijn tranzitni 
promet. Lani je buo v gorenj
skih občinah registriranih 
41.755 osebnih avtomobilov, 
več kot 7000 motornih koles, 
2200 tovornjakov, skoraj 300 
avtobusov, več kot 200 pri
kolic in še skoraj 500 drugih 
vozil. V zadnjih desetih letih 
se je število registriranih mo
tornih vozil povečalo kar za 
70 odstotkov, še bolj pa je po
raslo število voznikov: lani je 
bilo na Gorenjskem več kot 
61.600 voznikov motornih 
vozil, traktorjev, koles z mo
torji, delovnih strojev in mo-
tokultivatorjev. 

Tem vozilom je treba do
dati še motorna vozila s tujo 
registracijo: lani je na primer 
na gorenjskih mejnih preho
dih prestopilo, mejo v obeh 
smereh več kot 2,3 milijona 
motornih vozil, od tega naj
več tujih. 

Cestno omrežje na Gorenj
skem ni ustrezno in ne sledi 
naraščanju prometa, .postaja 
celo ovira za boljše odvijanje 
prometa, obenem pa je za upo
rabnike cest tudi nevamo: ce
stišča so preozka, veliko je 
nepreglednih in slabo spe
ljanih zavojev, tudi preostri 
so, na več kot 10 odstotkih 
dolžine cest so prestrmi vzpo
ni. Šeposebej je obremenjena 
magistralna cesta, ki poteka 
skozi številna naselja, ki ni
majo ustreznih obvozov; na 
vsak kilometer te ceste pride 
približno po 10 priključkov. 

Do leta 1972 so na Gorenj
skem, pa tudi drugod po slo
venskih cestah prometne nez
gode naraščale, kasneje pa je 
začelo število prometnih ne
zgod z materialno škodo, 
smrtnim izidom in telesnimi 
poškodbami kljub siceršnje
mu naraščanju prometa upa
dati. Lani se je na gorenjskih 
cestah pripetilo 489 promet
nih nezgod, v katerih je 53 
oseb umrlo, 609 pa je bilo hu
je ali lažje ranjenih. Med. vzro
ki je bila na prvem mestu ne
primerna hitrost, na drugem 
je alkohol, sledi izsiljevanje 
prednosti itd. V teh nesrečah 
je bilo ranjenih tudi 129 otrok 
in mladostnikov, dva pa sta 
umrla. Letos v prvem pollet
ju, pa se je v 222 prometnih 
nesrečah huje ali lažje ranilo 
268 oseb, 20 pa jih je umrlo, 
ned njimi 2 otroka. 

Za izboljšanje prometne 
varnosti si prizadeva cela 
vrsta služb, organizacij in 
družbenih institucij: strokov
no in po svoji poklicni zadol
žitvi predvsem cestna in ko
munalna podjetja, cestno 
prometne inšpekcije, milica, 
avtomotodraštva, šole in dru
ge vzgojne ustanove, projektiv
ni biroji, instituti itd. Velika 
vloga pa je po novem zakonu 
o temeljih varnosti cestnega 
prometa zaupana neprofesio
nalnim organizacijam in skup
nostim. Zakon še posebej 
poudarja, da morajo biti lju
dje bolje seznanjeni z varnost
no oceno v prometu, s proble
mi strokovne in finančne na-

,rave in da se morajo na vseh 
nivojih aktivneje iskati rešitve 

Nadzor prometa — Miličniki so na Gorenjskem lani izločili iz prometa 
nekaj več kot 1200 motornih vozil, ki so imela hujše tehnične pomanj
kljivosti 

Upokojeni delavci ONZ 
Na Gorenjskem so upokojeni delavci organov za no

tranje zadeve včlanjeni v klub Maksa Perca. Klub je kolek
tivni član Zveze društev upokojencev Slovenije, njegov na
men pa je, da se upokojeni delavci aktivno vključujejo v vse 
oblike delovanja na področju razvoja družbene samozaščite 
in SLO v prizadevanju za višjo raven varnostne kulture ob
čanov. Klub goji tradicije NOB in zgodovine varnostno — 
obveščevalne službe ter skrbi za prenašanje teh tradicij na 
mlajšo generacijo. Sodeluje z organi za notranje zadeve ter 
jim pomaga, kadar je to potrebno. Prizadeva si, da upoko
jeni delavci poglabljajo znanje disciplin in veščin, ki so jih 
nekoč poklicno obvladovali Klub tudi razvija športno, 
kulturno in rekreacijsko dejavnost za svoje člane. Seveda 
pa v dejavnost kluba sodijo tudi naloge, kijih sicer oprav
ljajo vsa društva upokojencev — kot je na primer pomoč 
pri reševanju raznih socialnih problemov članov. 

za prometne probleme: skrat
ka -— elemente družbene sa
mozaščite, je treba intenziv
neje vključiti tudi na področje 
prometa. 

Aktivnost milice na po
dročju prometne varnosti je 
obsežna, delo pa se seveda 
povezuje z drugimi organi in 
službami ter seveda z občani. 
Glavna področja so: fizično 
urejanje prometa na cestah 
in javnih prireditvah, obrav
navanje prometnih nezgod, 
nadzor nad vozniki motornih 
in drugih vozil, kontrola mo
tornih vozil in tovorov, kon-
rola hitrosti vozil, nadzor 
nad izvajanjem prevoza ne
varnih snovi, nadzor prevoza 
tovorov izrednih dimenzij, 
nadzor nad vzdrževanjem 

cest in prometne signaliza
cije, preventivna dejavnost 
zopet kršitelje povratnike, 
varovanje cestnih komunika
cij in drugo. 

Poleg obsežnega preventiv
nega dela, pa je še posebej 
pomembno sodelovanje mili
ce z občinskimi sveti za pre
ventivo in varnost v cestnem 
prometu, ki v svojih progra
mih določajo tudi različne na
loge miličnikom. Po drugi 
strani pa spet milica zbira sta
tistične in druge podatke, ki 
so lahko osnova za dejavnost 
svetov, predvsem njihovih ko
misij za prometno varnost in 
drugih komisij, v katerih so
delujejo tudi miličniki. Takšno 
je na primer sodelovanje s 
komisijami za prometno vzgo
jo na osnovnih šolah, pri raz-* 
nih prometnih tekmovanjih, 
krožkih, izpitih za kolesa itd, 
omeniti pa velja tudi spod
bujanje pionirske prometne 
službe. 

VOS 
na Gorenjskem 

Ob pričetku oborožene 
vstaje na Gorenjskem so prve 
partizanske enote takoj po
trebovale podatke o moči in 
gibanju sovražnika. V začetku 
je vsa obveščevalna služba 
slonela na odborih OF, var
nostno službo pa so izvajale 
partizanske enote. Prav iz 
obveščevalcev sodelavcev OF 
in iz najboljših borcev v parti
zanskih enotah se je začela 
graditi tudi varnostnoobvešče-
valna služba na Gorenjskem. 

Varnostnoobveščevalna 
služba je tudi na Gorenjskem 
dobila organizirano obliko 
spomladi 1943, ko je central
na komisija VOS poslala na 
Gorenjsko navodila za orga
niziranje vamostnoobvešče-
valne službe. Pokrajinski ko-
nite KPS za Gorenjsko je ta
koj po prejemu teh navodil 
pozval preko Okrožnih "ko
mitejev KPS rajonske komi
teje naj začno z organiziranjem 
obveščevalne službe po ra
jonih. Po teh navodilih se je 
organizacija VOS na Gorenj
skem pričela zelo hitro razvi
jati. Junija 1943 je bil ime
novan načelnik VOS za Go
renjsko, preko poletja pa so 
bile pri vseh okrožjih ustaT 

novljene Okrožne komisije 
VOS. Posebna pozornost je 
bila posvečena izbiri kadrov 
za VOS. To so morali biti 
praviloma dotedanji obvešče
valci iz terena, dopolnjevali 
pa so se s predanimi in preiz
kušenimi borci-člani komu
nistične partije. 

Novo obdobje za organi
zacijo VOS na Gorenjskem 
pomeni prihod člana CK VOS 
ob koncu avgusta 19*43. Svo
je bivanje je izkoristil tako, 
da so razširili PK VOS za 
Gorenjsko, dal pa je tudi po
drobna navodila o metodah 
dela varnostne in obveščeval
ne službe. PK VOS za Go
renjsko se je morala po teh 
navodilih v veliki meri ukvar
jati z organizacijsko-kadrov-
skimi vprašanji. Še naprej 
je utrjevala okrožne komi
sije VOS, pomagala izbirati 

rajonske poverjenike, kjer 
jih še ni bilo ali pa so se mesta 
zaradi izgub izpraznila. Tru
dil se je za povečanje varnost
nih oddelkov po okrožjih in 
za povečanje oz. izboljšanje 
njihove oborožitve. Ponovno 
je bila utrjena shema poroča
nja tako na PK VOS kot po
sameznim vojaškim enotam. 
Organizacija je napredovala 
v tolikšni meri, da je v začetku 
decembra 1943 delalo v VOS 
že skoro 100 ljudi. 

V začetku leta 1944 je VOS 
na Gorenjskem zelo hitro na
predoval, to je veljalo pred
vsem za varnostno manj pa 
za obveščevalno službo. Kljub 
vsemu je število članov VOS 
narastlo na okrog 300 ljudi. 

PK KPS za Gorenjsko in 
PK VOS sta poleg vojaške
ga in političnega dela orga
nizirala tudi partijsko delo 
v enotah VS ter v okrajnih 
poverjeništvih. Za politično 
delo so skrbeli politkomisar-
ji varnostnih oddelkov po 
okrožjih in-* politkomisarji 
okrajnih komand varnostnih 
grup. Skrbeli so za politične 
ure in za redno branje parti
zanske literature. 

Aprila 1944. leta je CK 
VOS poslal direktivo in kas
neje tudi svoje predstavnike 
za reorganizacijo Vamostno-
obveščevalne službe. Tako 
sta se tekom aprila in maja 
1944 iz dotedanje VOS orga
nizirala Oddelek narodne 
zaščite in enota VDV. PK 
VOS za Gorenjsko je deloval 
cto 11. aprila, OK VOS Škofja 
Loka do 13. aprila, OK VOS 
Kranj do 12. aprila in OK 
VOS Jesenice do 30. aprila 
1944. leta. Po okrajih prene
ha VOS delovati v drugi po
lovici aprila, le v nekaterih 
v prvih dneh maja. Vzpored
no z ukinjanjem VOS in na
stajanjem organov OZNA so 
se začele združevati varnost
ne grupe. Iz dotedanjih enot 
varnostnih oddelkov na Go
renjskem je bil formiran 5. 
bataljon 2. brigade VDV. 

Čeprav si je nepoučenemu morda 
težko predstavljati, da ni delo organov 
za notranje zadeve oziroma milice 
kaj drugega kot ukrepanje po do
godku ali »gašenje požara«, kot temu 
pravimo, — pa temu ni tako. »Celo 
nasprotno,« pravi Miro Dpvžan, 
inšpektor milice pri UNZ Kranj »vse, 
kar delamo, je vnaprej načrtovano: 
naše delo namreč načrtujemo na 
podlagi smernic družbenopolitičnih 
organizacij, predvsem pa na podlagi 
varnostnih razmer in vsakodnevnih 
večkrat že vnaprej predvidenih spre
memb. Vsaka enota posebej načrtuje 
svoje delo in temu primerno razpo
reja tudi ustrezno število kadra.« 

Brez dvoma je vodilo dela v mi
lici predvsem preventivno delovanje, 
najvažnejša pa je pomoč občanom, 
njihovo seznanjanje in usposabljanje 
za premagovanje najrazličnejših težav: 
to je na primer delo v - prometu v 
sezonrp vzgoja prvošolcev v prometu, 
preprečevanje kriminalitete itd. 
Zadnja možnost je vedno represivno 
delovanje. 

Za opravljanje takšnega dela v 
milici in organih za notranje zadeve 
je seveda treba imeti kar najbolj uspo
sobljene delavce; kako skrbite za 
usposabljanje in izobraževanje? 

»Lahko se pohvalimo, da na 
področju gorenjske UNZ skorajda 
ni več delavca, ki ne bi imel vsaj srednje 
izobrazbe, s čemer se sicer ne 
morejo ponašati ravno v vseh delov
nih sredinah. Vendar pa pridobljena Dogovor 

Red na preobremenjenih smučiščih je le ena od nalog 
miličnikov, ki sodelujejo z G RS radi o gorskih nesrečah 

Na območju postaje milice 
Kranj, ki obsega tudi severo
zahodni del Kamniških Alp, 
se letno pripeti tudi več ne
zgod na smučiščih. Tako mi
ličniki kot gorski reševalci se 
na smučiščih ukvarjajo s pre
ventivo, saj miličniki kot tudi 
gorski reševalci v gorah in na 
smučiščih naletijo na pomanj
kljivo, opremljene planince ali 
smučarje. Dejavnost milični
kov se prepleta z nalogami 
vseh organiziranih planincev, 
obenem pa tudi skrbijo za 

Najbolj 
odprte meje 
. Na Gorenjskem je šest mednarodnih mejnih prehodov 

in sicer so to cestni mejni prehodi v Ratečah, na Koren
skem sedlu, Ljubelju in na Jezerskem, železniški mejni 
prehod na Jesenicah in mejni prehod na mednarodnem 
letališču Ljubljana-Brnik. Na vseh mejnih prehodih po
staje mejne milice opravljajo poleg carinskih organov kon
trolo potniškega in tovornega prometa. Strokovno delo 
mejnih miličnikov pri kontroli potnikov, vozil, vlakov in 
letal je določeno z mednarodno, zvezno in republiško 
zakonodajo. Osnovno delo miličnikov je ugotovitev pra
vilnosti potne listine' pri prehodu čez državno . mejo in 
istovetnosti oseb, ki gredo čez državno mejo ter pregle
dovanje oseb in prevoznih sredstev. Seveda pa niso le 
strokovni organi kot sta milica in carina zadolženi za 
kontrolo in zavarovanje državne meje, pač pa tudi družbe
nopolitične skupnosti, državni organi, organizacije združe
nega dela, krajevne skupnosti in druge samoupravne orga-
ni7»riie in otriionrutri katerih ohmočie ali BOSDodarska de

javnost sega tudi na območje mejnega prehoda in mejnega 
pasu. 

Posebno mesto med mejnimi prehodi ima prav gotovo 
letališki mejni prehod Ljubljana-Brnik. Lani je na to le
tališče 5656 letal v domačem in mednarodnem prometu 
pripeljalo več kot 580.000 potnikov in nekaj več kor 
6000 ton blaga; v letošnjih prvih šestih mesecih pa že več 
kot 300.000 potnikov in nekaj več kot 3000 ton blaga. 

Zaradi varnosti potnikov, letal in ostalih sredstev 
tudi miličniki mejne milice Bmik uporabljajo pri svojem 
delu sodobno operativno . rentgensko tehniko za odkri
vanje sredstev, ki bi lahko kakorkoli ogrožala varnost 
letalskega prometa. Pri kontroli potnikov in prtljage se 
s svojimi sistemi- rentgenov vključujejo tudi druge službe 
na letališču kot sta carina in varnostna služba. Delo na 
takem mejnem prehodu pa ni le kontrola prehoda čez 
državno mejo, pač pa je tudi skupaj z drugimi službami 
zagotavljanje hitrega prevoza blaga, omogočanje hitrega 
potovanja turistov v katerokoli drugo mesto v državi, 
nudenje-informacij. Prav zaradi uresničevanja vseh teh 
nalog so na letališču Brnik vpeljane oblike sodelovanja in 
dogovarjanja med milico, carino, letalskimi prevozniki, 
turističnimi agencijami, špediterji in vsemi drugimi, 
ki sodelujejo pri prevozu blaga, potnikov ali imajo kako 
drugo dejavnost na letališču. 

Odprte meje — Mejna milica skopaj s carinsko službo preverja potniški 
promet 

ohranjanje nedotaicnjene t 
rave v gorah, saj dostii* 
opozorilo miličnika zaleže * 
kot dobronameren najt 
planinca. 

Sodelovanje milice z Gt* 
je nujno, ker to zahtevajo 
ne naloge tako" na smučifc 
kot sicer v gorah, to zah# 
tudi tehnična oprema, koli 
na^primer helikopter, pa; 
stem obveščanja in tudi s»* 
kovna usposobljenost dep! 
cev milice. Prav zato se J§ 
miličniki posebej usposattt 

Po šoli še dopolni 
Med delavci U N Z Kranj praktično n:j 

bi imel vsaj srednje izobrazbe, s čimer stj 
še ne morejo pohvaliti — S končano š j 
nje, tako individualno kot skupinsko, ne zaU 

izobrazba še i 
še mnogo praj 
šem izkušer,: 
lanje za milit, 
letke se lahkot 
kot 17 let, 4 
sko šolo v j 
lanjem odslj 
Obstaja pa ] 
kamor se lat, 
za vpis veljai 
in že dokonča 
ki se kasneje | 
pa je šolanjs; 
šoli za notij 
tudi na dni 
tete.« 



izobraževanje 
S končano šolo in pridobljenim 

teoretičnim znanjem pa se najbrž 
izobraževanje ne konča, mar ne? 

»Seveda, znanje se kasneje lahko 
za posamezne specialne haloge pri
dobiva na raznih tečajih in seminarjih, 
pa tudi sicer se vsak sam dopolnilno 
izobražuje in strokovno usposablja. 
Sem spada tudi stalna kondicijska 
pripravljenost, ukvarjanje s športi, 
urjenje borilnih veščin, obrambno 
usposabljanje z vojaškimi vajami ter 
druge oblike usposabljanja, kot je na 
primer reševanje v gorah. Dopolnilno 
usposabljanje in izobraževanje v milici 
je torej zelo široko in ob vseh služ
benih in konec koncev tudi družinskih 
obveznostih, kijih ima vsak, včasih 
kar težko izvedljivo: vendar pa jo to 
obveza za miličnika, če naj bo spo
soben ob vsakem času nekomu po
magati — ali pa v nasprotnem primeru 
tudi represivno ukrepati.« 

Kranjske 
prometne zagate 

Kranj je brez dvoma po
membno regionalno središče 
Gorenjske, tudi kot križišče 
prometnih tokov: na žalost 
pa je posodobitev prometnih 
poti dolga leta zaostajala, kar 
se je zelo očitno odražalo v 
prometno infarktnih'' situaci
jah v Kranju. 

Problem tranzitnega pro
meta je bil sicer delno razre
šen z obvoznico preko Sav
skega loga; vendar pa posodo
bitev križišča pri Iskri ni iz
polnila pričakovanj, saj se ni 
povečala propustnost tranzit
nega prometa.' To križišče ver
jetno predstavlja svojevrsten 
spomenik" neustreznim na
črtovanjem: druga mesta so 
našla boljše rešitve v izven-
nivojskih križiščih, ne da bi 
bila rešitev kaj dosti dražja. 
Križišče pri Iskri zahteva kljub 
semaforski signalizaciji stalno 
prisotnost miličnikov, še po
sebej v poletni turistični se
zoni. Posredovanje miličnikov 
je potrebno tudi v križišču na 
Laboran, v križišču pri Žitu 
in to vedno v jutranjih in po
poldanskih prometnih koni
cah. Te so bile sicer pred dve-
mi, tremi leti nekaj omiljene 
z uvedbo gibljivega delovnega 
časa v večjih delovnih organi
zacijah. 

Kranjske prometne zagate 
so sicer manjše z dograditvi
jo Delavskega mostu čez Sa^ 
vo, ki bo po dograditvi celot
nega odseka regionalne ceste 
Jezersko—Kranj prevzel po
memben del prometnih tokov. 

Glavno rešitev pa seveda pred
stavlja -planirana avtocesta, 
odsek Naklo—Ljubljana. 
Dokler ne bodo zgrajene ome
njene ceste, naj bi vozniki iz 
Cerkelj, Šenčurja, Jezerskega 
uporabljali novi odcep ceste 
od kranjskega pokopališča 
do Ceste Staneta Žagarja, 
kar bo nadomestilo sedanjo 
Ručigajevo cesto; s tem se bo 
pomembno razbremenila za
sičena magistralna cesta sko
zi Kranj. Magistralno cesto 
pa lahko razbremenijo z vož
njo čez novi most seveda tudi 
vozniki iz krajevne skupnosti 
Planina in Primskovo ter voz
niki, ki se vozijo v Iskro in 
Savo z levega brega Save na 
desni breg. 

Varovanje državne meje 
Organi za notranje zadeve 

imajo pomembno nalogo pri 
varovanju državne meje. Med
tem ko delo milice na mejnih 
prehodih precej dobro poz
namo, pa manj vemo o tem, 
da so miličniki prisotni tudi 
po vsej dolžini državne meje: 
varujejo jo s pripadniki ob
mejnih enot JLA in občani. 
Miličnik varnostnik je nam
reč v stalnem stiku « z 
graničarji in občani, ki stanu
jejo, delajo ali se pogosteje 
gibljejo ob meji. Prav zaradi 
teh stikov in medsebojne po
moči so organi za notranje 
zadeve o vsaki kršitvi mejnega 
režima obveščeni in zato lažje 
najhujše kršitve tudi uspeš-' 
neje preprečujejo. Miličnik 
mora ne le teren ob meji do
bro poznati, pač pa mora 
biti na primer na Gorenjskem, 

kjer meja poteka po grebenih 
Karavank in Kamniških Alp, 
tudi primemo opremljen in 
kondicijsko dobro pripravljen. 

Družbeno samozaščitno 
obnašanje občanov ob meji 
je največja garancija dobro 
varovane državne meje. Ljud
je ob meji morajo biti dobro 
seznanjeni z varnostnimi raz
merami v domovini, o aktiv
nostih in namerah sovrstni
ka, o načinu ravnanja, kfc *»r 
je to potrebno in podobno. Za 
osveščanje prebivalstva glede 
samozaščitnega ravnanja je 
sicer bilo že veliko storjenega, 
a še vedno ne dovolj; posebno 
vlogo pri tem imajo obmejne 
krajevne skupnosti. Njihove 
enote narodne zaščite se za
vedajo nalog, ki jih imajo pri 
varovanju meje skupaj z JLA, 
milico in vsem prebivalstvom. 

Sistem financiranja ONZ 

Kriminalistična tehnika 
jo za delo na tem področju, 
aže od leta 1969 UNZ Kranj 
vsako leto organizira tečaj za 
miličnike-reševalce ..iz vse 
Slovenije, na katerem se pod 
vodstvom inštruktorjev gor
sko reševalne postaje Kranj 
usposabljajo za zahtevne re
ševalne akcije. Večina udele
žencev teh tečajev se kasneje 
aktivno vključi v delo postaj 
GRS na svojem območju, kjer 
v raznih tečajih, vajah in re
ševalnih akcijah svoje znanje 
še izpopolnjujejo. 

V sodelovanju s Planinsko 
zvezo Slovenije in Republiškim 
sekretariatom za notranje za-, 
deve — letalsko enoto milice, 
se usposabljajo gorski reše
valci za reševanje s helikopter
jem, kar vsekakor največ pri
pomore k hitremu in učinko
vitemu reševanju ponesrečen
cev v naših gorah; pri vsem 
tem pa seveda nikakor ne sme
mo prezreti požrtvovalnosti 
in stalne pripravljenosti števil
nih gorskih reševalcev in vseh 
drugih, ki sodelujejo pri tem 
humanem delu. 

Komiteji za splošno ljud
sko obrambo in družbeno sa
mozaščito so politično ope
rativni organi, ki jih ustanav
ljamo na vseh ravneh. Njihova 
naloga je ocenjevanje in sprem
ljanje notranje varnostnih raz-
er in vojaškopolitične situa

cije v svetu, na tej podlagi 
pa usmerjajo samozaščitne 
aktivnosti in obrambne pri
prave. 

Čeprav sta Lo in DS dve 
dejavnosti, ki izhajata iz istih 
snov in imata iste cilje — to 
je ohranitev stabilnosti in 
trdnosti socialistične in sa
moupravne družbe ter krepi
tev varnosti pred zunanjimi 
agresivnimi pritiski, je ven
darle pomembno njihovo po
vezovanje v enotni samoza
ščitni obrambni mehanizem 
v akciji. 

Vse te zadeve pa delavci, 
ki so nosilci pravic in dolž
nosti'tudi na področju LO in • 
DS, urejajo v temeljni orga
nizaciji združenega dela: zato 
v vsaki TOZD deluje komite 

za SLO in DS. V skladu s 

tako postavljeno funkcijo so 
komiteji tudi ustrezno sestav
ljeni: v sestavi so predvideni 
najodgovornejši predstavniki 
vodstev družbenopolitičnih 
organizacij in strokovni or
gani. 

Vsi delovni ljudje in obča
ni izvajajo zaščitne ukrepe-.— 
od osebne in kolektivne zašči
te do reševanja imetja tako 
v vojni, kot ob naravnih in 
drugih nesrečah ali ob izred
nih razmerah. V okviru tako 
postavljenih nalog moramo 
že v miru, še bolj pa ob nepo
sredni vojni nevarnosti ali 
izrednih razmerah pripraviti 

vse potrebno za kvalitetno 
delo. Tako priprave kot tudi 
delo ob morebitnih drugih 

. stanjih pa poteka za vse de
lovne ljudi in občane organi
zirano, pod sodstvom komi
teja za SLO in DS. 

Ena osnovnih nalog komi
tejev je stalno in sprotno 
ocenjevanje varnostnih raz
mer in odkrivanje morebitnih 
kriznih žarišč ter na tej pod
lagi usmerjanje družbeno sa
mozaščitne aktivnosti in ob
rambnih priprav. Zato je os
novno področje dela*komi-
ejev preventivnega značaja. 

Uran v Poljanski dolini 
Po letu 1974, ko so se 

začela intenzivnejša raz
iskovanja uranove rade na 
Žirovskem vrhu in ko je 
bil tri leta kasneje sprejet 
investicijski program za 
izgradnjo rudnika uranove 
rade, so se vzporedno s 
tem postavljala tudi že vpra
šanja varnosti, ki zadevajo 
tak objekt strateškega po
mena. Ne le, da je tak objekt 
lahko tudi tarča sovražnih 
ciljev in mora biti zato 
ustrezno zavarovan, pač pa 
morajo organi za notranje 
zadeve pomagati pri raz
voju čim popolnejšega si
stema samozaščite zaposle
nih v rudniku, pri uspo
sabljanju pripadnikov na
rodne zaščite in sploh vseh 
delavcev, ki bodo zadolže
ni za varnost pri delu in na 
zavarovanju rudnika. 

Ustrezno bo treba teh
nično izpopolniti tudi nji
hov lastni sistem varova
nja in na vsak način odpra
viti miselnost, da je vratar 
lahko obenem še telefonist 
in varnostnik. 

V okviru vseh teb vpra
šanj varnosti rudnika orana 

v Poljanski dolini pa ni na 
zadnjem mestu tudi odvija
nje prometa od rudnika 
proti Škofi i Loki in obratno. 
Po novo zgrajeni cesti 
bodo vozila dnevno preva
žala velike količine ne
varnih snovi: 46 ton 
žveplene kisline, 12 ton 
živega apna, 625 kg natri
jevega klorata, 190 1 kero-
zina, 96 ton kurilnega olja 
itd. Že sedanji promet sko
zi Škofjo Loko je prevelik 
za takšno cesto in nor
malno odvijanje prometa, 
vozila s tovorom za rudnik 
pa bodo že zdaj gosti promet 
še bo]j zgostila, razen tega 
pa je treba upoštevati, da 
bodo vozila nevarne tovore. 
Kdo bo nosil na primer od
govornost, če bi se v pro
metni nesreči na klancu 
pod stavbo občinske skup
ščine iz cisterne razlila 
žveplena kislina? Vrsto 
vprašanj tako glede pro
meta skozi Poljansko do
lino in varnosti rudnika 
urana bo treba še razrešiti, 
to pa bo uspešneje ob pri
zadevanju vseh odgovornih, 
ne le delavcev ONZ. 

Najsodobnejša tehnika — Pri raziskovanju 
kaznivih dejanj uporabljajo v kriminalistič
nih laboratorijih najsodobnejšo tehniko 

Kriminalistična tehnika je veja kriminalistike, ki pro
učuje,, izpopolnjuje in odkriva najprimernejše metode in 
sredstva naravoslovnih in tehničnih znanosti, da bi jih 
praktično uporabila pri kar najbolj uspešnem raziskovanju 
kaznivih dejanj in storilcev. Kriminalistično tehniko morajo 
dobro poznati delavci milice, ki največkrat prvi pridejo 
na kraj kaznivega dejanja: njihova naloga je zavarovati in 
ohraniti dokazno gradivo. Na žalost so tudi primeri, da 
oškodovanec zaradi nevednosti uniči sledove in spremeni 
kraj kaznivega dejanja, delavcev milice pa ne obvesti pravo
časno. Taki primeri seveda zelo otežujejo delo kriminali
stične tehnike. Razumljivo je, da morajo kriminalistično 
tehniko' poleg specializiranih kriminalističnih tehnikov 
dobro poznati tudi kriminalisti in preiskovalni sodniki. 
Razvoj in napredek kriminalistične tehnike, je vezan na 
kriminalistične laboratorije, zavode in institute, katerih 
raziskovalna dejavnost zajema skoraj vse veje naravoslov
nih znanosti. Povsod v svetu uvajajo in uporabljajo znan
stvene metode pri odkrivanju in dokazovanju kaznivih 
dejanj. 

snaženje prostorov, za poštne, 
telefonske in telegrafske stro
ške, za vzdrževanje prevoznih 
sredstev, zavarovanje prevoz
nih sredstev, zgradb, opreme 
in tehničnih sredstev ter za 
kontrolo potniškega prometa 
čez državno mejo na mejnih 
prehodih za obmejni- promet 
in polovico sredstev za stano
vanja delavcev. 

V zadnjem obdobju so se 
delovni in bivalni pogoji de
lavcev milice na posameznih 
oddelkih in postajah milice 
izboljšali, saj so bih ob po
moči skupščin občin obnov
ljeni prostori, ponekje pa so se 
odločili tudi za novogradnje. 

V Škof j i Loki je bila s sred
stvi občinske skupščine adap
tirana in opremljena postaja 
milice, zgrajena nova stavba 
oddelka milice Žiri, pripravlje
na pa je že dokumentacija za 
stavbo oddelka milice v Že
leznikih. V kratkem pa se bo
do izboljšali tudi delovni pro
stori delavcev milice v Gore
nji vasi. 

V Tržiču so prostori postaje 
milice tako slabi, da adapta

cija ni primerna, pač pa bo 
treba zgraditi novo stavbo. 

Na področju celotne gorenj
ske regije so skupščine občin 
pokazale veliko razumevanje 
in vsestransko pomagale de
lavcem organov za notranje 
zadeve pri razreševanju pro
blemov glede delovnih in bi- . 
v al ni h pogojev. 

Tako je občinska skupščina 
Jesenice financirala poslopje 
oddelka milice v Kranjski go
ri^ odprt je bil aprila letos. 
Adaptirana pa je bila stavba 
postaje milice Jesenice. 

Skupščina občine Kranj je 
v dogovoru o temeljih plana 
za to srednjeročno obdobje 
že letos zagotovila del sred
stev za novo stavbo UNZ, 
v katerem bo dobila prostore 
tudi postaja milice. Lani pa 
je bila adaptirana stavba od
delka milice Cerklje. 

Skupščina občine Radovlji
ca je v celoti financirala pri
zidek postaje milice Radovlji
ca, nova pa je tudi stavba od
delka milice Bled in posodob
ljen oddelek milice Bohinjska 
Bistrica. 

Preventiva — 
del družbene samozaščite 

Ustavna načela in družbenopolitična stališča so osno
va za družbeno samozaščito, ki je najširša podlaga za orga
niziranje in uresničevanje varnosti naše samoupravne 
družbe, vendar pa mora varnost še v večji meri postati skrb 
in skupni interes vseh delovnih ljudi in občanov. Preven
tivna dejavnost ONZ je del družbene samozaščite, ki naj 
preprečuje vse negativne pojave. Zaradi tega preventivna 
dejavnost ONZ ni neka izolirana dejavnost, pač pa del 
splošnih družbenih aktivnosti. O tem se sicer piše v sred
stvih javnega obveščanja, toda zdi se, da je še premalo 
poudarjen širši vidik družbene vloge te dejavnosti. 

Vsa vprašanja glede osebne varnosti, zaščite zasebne
ga in družbenega premoženja morajo pomeniti življenjski 
interes vsakega posameznika. Prav zaradi tega bi moralo 
v občanih dozoreli spoznanje, da pomagati organom za 
notranje zadeve, pomeni pomagati samemu sebi. 

Varna dežela za turiste 
Kljub temu, da je Jugosla

vija v svetu znana kot mirna 
in varna dežela, pa se organi 
varnosti srečujejo iz leta v leto 
s številnimi in raznovrstnimi 
kaznivimi dejanji, ki jih po
gojuje hiter razvoj turizma. 
V turistične kraje ne prihajajo 
le turisti željni lepot, miru in 
počitka, pač pa tudi kriminal
ci, ki v poletni ali pa v zimski 
sezoni skušajo izkoristiti tu
ristično gnečo v nepoštene 
namene. Vendar pa takšno 
področje kot je Gorenjska na 
srečo ni zanimivo za krimi
nalce mednarodnega kova, 
pač pa v veliki večini zagre-
še kazniva dejanja domači 
delinkventi. Pogosti so vlomi 
v turistične objekte, v osebne 
avtomobile, vikend hišice, 
kopališča, hotelske sobe, šo
tore v kampih, odnašajo smu
či s smučišč ali jih snemajo 
z avtomobilskih prtljažnikov, 
niso redke goljufije z izdaja
njem nekritih čekov, pozab
ljajo plačati hotelske račune 
ipd. 

Ropi in roparske tatvine 
so redkejše, v gneči pa izko
riščajo nepozornost lastnikov 
žeparji. Odvzemi in tatvine 
motornih vozil ne predstavlja
jo posebnega problema; po
javljajo pa se tudi primeri laž-

nih prijav tatvin, ko tunst raz
no tehnično blago proda, do
ma pa potem uveljavlja za
varovalnino za ukradeni v 
bistvu pa za prodani predmet. 

Vendar pa v turizmu pro
blem varnosti lastnine turistov 
ne predstavlja velikega pro
blema. V radovljiški občini 
na primer, kjer je lani bilo 
134.000 gostov, od tega je več 
kot polovico obiskalo Bled, 
nočitev pa je bilo le nekaj manj 
kot 500.000, približno tretji
na vseh kaznivih dejanj odpa
de na turistično področje, za-, 
to lahko govorimo o precejš
nji varnosti turistov in njiho
ve lastnine. Varnost turistov 
in njihove lastnine zagotav
ljajo organi varnosti, ki tesno 
sodelujejo z dejavniki druž
bene samozaščite v gostin-
sko-turističnih delovnih or
ganizacijah. Poseben pouda
rek je dan preventivni dejav
nosti, kar opravlja milica z 
rednimi obhodi in drugimi 
varnostnimi akcijami; pred 
turistično sezono pa se de
lavci ONZ s turističnimi de
lavci dogovore o potrebah, 
načinu in obsegu preventivne 
dejavnosti, ki so jo dolžne iz
vajati gostinsko turistične 
organizacije. 

Sistem financiranja orga-
nov za notranje zadeve se-ni 
spremenil z novimi zakoni 
sprejetimi leta 1976 in 1980; 
obveljalo je načelo, da SR 
Slovenija, zagotavlja sredstva 
za delo ONZ za uresničitev 
pravic in obveznosti, ki jih 
postavlja zakon, razen dela 
sredstev za postaje milice s 
splošnim delovnim področjem 
in njihove oddelke. Tako mo
rajo občinske skupščine za
gotavljati sredstva za graditev 
in vzdrževanje poslovnih pro
storov, nakup investicijskih 
predmetov (razen tehničnih 
sredstev), drobnega inventar
ja in potrošnega materiala, 
za kurivo, razsvetljavo in 



POGOVOR Z NAČELNIKOM UNZ KRANJ LUDVIKOM SLAMNIKOM 

Dobre varnostne razmere 
Na Gorenjskem so bile varnostne razmere v prvi polovici leta dobre 
— Porast kaznivih dejanj takoimenovanega drobnega kriminala — 
Slabo še varujemo družbeno premoženje . Se nadalje razvijati 
samozaščitno zavest občanov 

»Kadar govorimo o varno
stnih razmerah, vedno upo
števamo razmere, ki trenutno 

. vladajo v svetu doma in s tega 
zornega kota tudi usmerjamo 
naše delovanje,« je na začetku 
razgovora naglasil Ludvik 
Slamnik, načelnik Uprave za 
notranje zadeve Kranj. »Se
veda-pa je pri oblikovanju do
končne ocene o varnostnih 
razmerah vedno treba upo
števati tudi ekonomski Dolo
čaj države, saj je od tega v 

' mnogočem odvisno razpolo
ženje ljudi.« 

Podatki o javnem redu in 
miru, o prometnih nesrečah, 
o gospodarskem kriminalu 
v letošnjih prvih mesecih so 
znani in so bili že objavljeni. 
Številčno gledano, je bilo na 
Gorenjskem v primerjavi z 
lanskim prvim polletjem ne
kaj več prekrškov zoper jav
ni red in mir, več kot lani je 
bilo tudi mrtvih v prometnih 
nesrečah, prav tako pa je bilo 
odkritih tudi za dobro polo
vico več kaznivih dejanj sploš
ne kriminalitete kot pa v lan
skem enakem obdobju. 

»Res nekatere številke v 
prvi polovici letošnjega leta 
niso najbolj ugodne, vendar 
je treba na primer kazniva de
janja pogledati tudi z druge 
strani«, meni načelnik Slam
nik. »Kljub porastu tatvin, 
goljufij in prikrivanja, pa gre 
v bistvu za takoimeriovani 
drobni kriminal, medtem ko 
večjih kaznivih dejanj z veli
ko materialno škodo v prvem 
polletju letos ni bilo. Podobno 
bi lahko rekel tudi za druga 
področja. Prav zaradi tega 
ocenjujemo, da so varnostne 
razmere na Gorenjskem do
bre. Pri tem ne gre pozabiti, 
da so k takšnim ugodnim raz-

Načelnik UNZ Kranj Ludvik Slamnik 

meram veliko prispevali ob
čani sami. Samozaščitna za
vest namreč dobiva vse bolj 
oprijemljive oblike med ob
čani: delovni ljudje se vse bolj 
zavedajo svoje aktivne vloge 
na področju družbene samo
zaščite in narodne zaščite. Ta 
savest je še posebej izražena, 
kadar gre za zaščito ustavne 
ureditve. 

Dokaj več pa bi še lahko 
naredili za obvarovanje druž
bene lastnine, tu smo še pre
več brezbrižni, prav to velja 

tudi za varnost pri delu in pa 
delovno disciplino. V neka
terih organizacijah združene
ga dela je malomaren odnos 
do skupnega premoženja še 
posebno^velik: delavci ONZ 
sicer opravljajo preventivne 
preglede, opozarjajo ha čuva
nje premoženja ipd. Naletijo 
pa največkrat na malomaren 
odnos do družbenega premo
ženja. Od 50 preventivnih 
pregledov, kolikor so jih na 
Gorenjskem opravili delavci 
ONZ v prvem polletju, bi tež
ko našli organizacijo združe

nega dela, kjer bi bito na tem 
področju že vse urejeno.« 

Poletna turistična sezona 
se izteka, končuje se obdobje, 
ko so delavci ONZ pravza-
prav imeli veliko dela. 

»Res, ni bilo ravno malo 
opraviti, čeprav je sezona 
minila brez večjih kaznivih 
dejanj, toda prometni milični
ki si niso mogli oddahniti, 
saj je bil promet na cestah 
gost, veliko je bilo nesreč na 
magistralni cesti. Letos je bi
lo tudi precej več nesreč v go
rah, kljub temu, da na previd
nost, na opremo in druge oko-
liščine, ki jih mora upoštevati 
planinec v gorah, neprestano 
opozarja tisk, pa planinska 
društva in drugi. Helikopter 
RSNZ je poleti res kar nepre
stano vozil ponesrečene. 

Če je morda to poletje mi
nilo brez velikih dogodkov, 
ki bi lahko vplivali na naše 
varnostne razmere, pa se po 
mojem mnenju ne bi kazalo 
uspavati na takšni oceni; v 
svetu so pač razmere, zaradi 
katerih tudi na tem našem 
delčku, ki mu sicer upraviče
no vsi pravijo oaza miru in 
varnosti, ne br. kazalo zane
mariti nadaljnjih prizadevanj 
za varno življenje in delo. 
Pri tem ne mislim le na spo
mladanske dogodke na Ko
sovu: na Gorenjskem delovni 
ljudje in občani razumejo si
tuacijo v tej pokrajini, zave
dajo se, da je treba Kosovu 
pomagati v organizirani obli
ki, Ob tem pa kaže poglablja
ti tudi odgovornost do oprav
ljanja del in nalog predvsem 
na vseh najodgovornejših me
stih; menim, da bi bile mar
sikatere naloge uspešneje 
opravljene, če bi vodstveni 
delavci, pa ne le tisti, v zdru
ženem delu, pač pa tudi v 
družbeno političnih organiza-
cijah,pogosteje reševali zade
ve v neposrednem stiku z de
lavci — toda mednje je treba 
že prej, na šele post festum, 
ko je treba zadeve zgladiti 

Vodnik po razstavi 
Varnost 
in družbena samozaščita 

Zgodovinski del prikazuje nastanek in razvoj ONZ od 
prvih začetkov obveščevalne in varnostne dejavnosti med 
NOB do formiranja OZNE, Ljudske milice in KNOJ. Slede 
dokumenti o sojenju vojnim zločincem, zatiranje kontra-
revolucionarnega delovanja v prvih povojnih letih, borbo 
s špijonsko terorističnimi skupinami in ustaško teroristični
mi skupinami. Slede dokumenti o sovražni dejavnosti 
v obdobju stalinističnega pritiska na našo državo, nato 
deformacije v službi organov za notranje zadeve, ki 
jih je obravnaval IV. plenum CK ZKJ. 

Posebna tema tega zgodovinskega dela, ki je sicer 
na razstavi postavljena kot njen zaključni del, je posvečena 
padlim pripadnikom varnostne službe v vojnem in povojnem 
obdobju. Posebni del razstave je namenjen nastanku in 
razvoju VOS OF, narodne zaščite, ONZ in OZNE v Slo
veniji. 

Preprečevanje sovražnega delovanja iz tujine in zno
traj države je prikazano z dokumenti in fotografijami: 
predvsem metode dela takega delovanja, pa tudi predmeti, 
ki se pri takšni dejavnosti uporabljajo. Prikazano je tudi 
zoperstavljanje subverzivnemu delovanju politične emigra
cije, skupaj s sovražno literaturo. Vključen je tudi prikaz 
zoperstavljanja delovanju notranjih sovražnikov ter drugih 
protisocialističnih in protisamoupravnih pojavov. 

-Delo milice se na razstavi predstavlja s prikazom 
rednih halog, kijih opravlja milica po zakonih in predpisih, 
razen tega pa je prikazana pomoč milice pri naravnih 
nesrečah, reševanje v gorah, odstranjevanje eksplozivnih 
teles ter druga humana dejanja in zagotavljanje varnosti 
ljudi. Predstavljeno je področje varnosti prometa na javnih 
cestah, delo mejne milice, pa tudi usposabljanje na športnem 
področju. 

Zatiranje kriminalitete je prikazano z zanimivimi 
primeri s področja klasičnega in gospodarskega kriminala, 
na ogled pa so tudi novejše aparature, ki se uporabljajo 
v kriminalističnem laboratoriju. 

Družbena samozaščita je predstavljena kot organi
zacijska celota varnostnega sisten.a na več ravneh: delo 
strokovnih služb in enot ONZ, organizacija varnosti in 
samozaščite v organizacijah združenega dela, varnostno 
zaščitne dejavnosti posameznih društev; to področje pred
stavljajo pomembnejši dokumenti in tudi publikacije 
o družbeni samozaščiti 

x Zaščita pred požari in eksplozijami je pripravljena 
v sodelovanju z organi, organizacijami in skupnostmi 
s področja požarnega varstva. 

Izobraževanje je prikazano s shemami, fotografijami 
in drugimi eksponati, zajema pa celoten sistem vseh stopenj 
izobraževanja v organih za notranje zadeve. 

Tehnična sredstva — v posebnem delu razstave bo 
prikazano tudi delovanje tehničnih sredstev, ki jih organi 
za notranje zadeve uporabljajo pri zatiranju kriminalitete, 
sredstva, ki jih uporablja milica in državna varnost pri 
preventivnem delovanju, ugotavljanju kaznivih dejanj ter 
pri odkrivanju in preprečevanju terorističnih akcij. 

Z RAZSTAVE 
Varnost 
in samozaščita 
v Ljubljani 

Gradivo xa prilogo Varnost in dratbcaa saawxaMita uredila Lea M E N 
CINO E U , oblikovanje Tehn ičn i sektor C P Glas 



mere namreč pomembno vpliva 
kategorija »normalni osebni doho
dek«, tega pa spreminjamo v odvis
nosti od rasti povprečnih osebnih 
dohodkov gospodarstva. Ker so naši 
osebni dohodki po drugi strani rasli 
hitreje kot v gospodarstvu, se uspeš
no poslovanje, ki ga izpričuje neto 
dohodkovna mera, v ustvarjeni aku
mulaciji ne odraža, saj je šlo hitrejše 
naraščanje naših osebnih dohodkov 
na njen račun. (To se ne bi moglo 
zgoditi, v kolikor bi še vedno uporab
ljali oziroma spoštovali samouprav
ni sporazum črne in barvaste meta
lurgije o razporejanju čistega do
hodka). 

— Med posameznimi, delovnimi 
organizacijami je glede uspešnosti 
prišlo do nekaterih opaznih razlik. 
Glede na lansko leto se je položaj 
popravil v železarni Jesenice, -na 
Ravnah, v Tovilu, Verigi, še posebno 
pa v Plamenu, precej slabši pa je v 
železarni Štore in v Žični. Kljub 
tem spremembam pa železarna Je
senice v uspešnosti še vedno precej 
zaostaja za povprečjem. Precejšnje 
pa so tudi razlike v uspešnosti, ki so 
jo posamezne delovne organizacije 
dosegle v I. oziroma II. četrtletju. 
Pri tem predvsem izstopa železarna 
Štore, ki v samem drugem četrtletju 
izkazuje bistveno slabŠ uspeh kot v 
prvem. 

— frr ocenjevanju finančnoekor 
nomskih dosežkov pa ne gre prezreti, 
da dohodka v I. polletju nismo obre
menili z. vsemi stroški, ki jih bomo 
dejansko imeli na račun poslovanja 
v tem času. Primer za to so tečajne 
razlike in drugi pomembni stroški, ki 
se bodo v izredno velikih zneskih po
javili v Slovenskih železarnah v na
slednjih mesecih v zvezi s pridobi
vanjem deviznih sredstev,-ki smo si 
jih v preteklih mesecih kratkoročno 
sposodili, zato, da nam proizvodnja 
ni še bolj upadla. , 

ZAKLJUČEK 
Za letošnje dosedanje poslovanje 

ne moremo reči, da smo z njim lahko 
zadovoljni. Na nekaterih izjemno 
pomembnih področjih (proizvodnja, 
izvoz, investicije) namreč občutno 
zaostajamo za letnim načrtom, 
opazno pa se nam je poslabšal tudi 
finančni položaj. Še kar zadovoljive 
uspehe beležimo glede dohodka, ven
dar se nam utegne tudi tu položaj 
poslabšati. 

V naslednjih mesecih bo vse naše 
poslovanje v največji meri odvisno 
od tega, v kakšnem obsegu in ob 
kakšnih pogojih si bomo uspeli zago
toviti manjkajoča devizna sredstva. 
Brez bistvenega povečanja lastnega 
konvertibilnega izvoza, pa si glede 
tega ne moremo veliko obetati. 

Vidimo, da je rast mesečnih oseb
nih dohodkov v vseh navedenih pa
nogah višja kot v gospodarstvu v 
celoti. Pri primerjavi z rastjo živ
ljenjskih stroškov (v SR Sloveniji so 
v I. polletju 1981 porasli za 46,4%), 
pa ugotovimo, da so realni osebni 
dohodki precej nazadovali. 

Rast povprečnih osebnih dohod
kov je po posameznih delovnih orga
nizacijah različna, najbolj so porasli 
v Tehničnem biroju Jesenice (indeks 
154) in TGA Kidričevo (indeks 146). 

: Najnižji osebni dohodki so v Žični 
Celje celo 15,6 % pod povprečjem pa
noge. 

Iz podatkov, ki prikazujejo upo
števanje določil družbenega dogovo
ra je razvidno, da je edino TGA Ki
dričevo presegla dovoljeno maso za 
20,9 %. Vse ostale delovne organi
zacije so upoštevale določila družbe
nega dogovora in celo izplačale 
manjše vsote, mariborska livarna 
celo za 12,5 % manj. 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA »Tudi v umazani vodi se ogledujem . ..« — motiv iz Stare Save (Foto I. Kuči-

na) 

IZVAJANJE 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

V PRVEM POLLETJU 

REŠITEV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA S POVEČANO 
PRISPEVNO STOPNJO 

N E K A J OSNOVNIH MISLI IZ GRADIVA, KI BO PREDLOŽENO 
NA SEJO ZBORA ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE OBClNE JESE-
"NICE. 

Kljub temu, da samoupravni sporazum črne in barvaste metalur
gije o skupnih osnovah in merilih razporejanja dohodka s sprejetjem 
družbenega dogovora ne velja več, so se v okviru komisije za sprem
ljanje samoupravnega sporazuma dogovorili, da se informacija o izva
janju sporazuma pripravlja še naprej. Namen informacije je seznaniti 
članice sporazuma z rezultati poslovanja posamezne podpisnice in 
razporejanja dohodka. 

V prvem delu informacije so pri
kazani doseženi poslovni rezultati 
podpisnic, v drugem delu pa obrav
navamo delitev dohodka. 

Panoga kot celota je v I. polletju 
tega leta dosegla zadovoljive fi
nančne rezultate, glede na že znane 
precej neugodne pogoje gospodarje
nja. Predvsem je pereča oskrba z 
reprodukcijskim materialom, ob nje
govi visoki rasti cen. Po podatkih 
zveznega zavoda za statistiko so 
cene reprodukcijskega materiala v 
I. polletju 1981 v primerjavi s I. pol
letjem 1980 porasle za 62,9 %. Rast 
cen izdelkov črne metalurgije pa je 
na primer bila 40 %. 

Podatki o dohodku, čistem dohod
ku in sredstvih za reprodukcijo kaže
jo, glede na enako obdobje lani, zelo 
visoko rast. Dohodek panoge kot ce
lote je porastel za 40 %, čisti doho
dek 31 %, sredstva za reprodukcijo 
pa celo 64 %., 

Najvišjo rast dohodka so dosegli v 
Plamenu Kropa (indeks 153) in Cin
karni Celje (indeks 152), če "ne šteje
mo Tehničnega biroja Jesenice z 
rastjo (indeks 307). Najnižjo rast do
hodka pa je dosegla Žična Celje (in
deks 113). Pomemben dejavnik, ki 
vpliva na tako visoko rast, je infla
cija. 

Obveznosti iz dohodka (davki in 
prispevki) so v primerjavi s prvim 
polletjem 1980 zelo porasli — indeks 
223/ Z rastjo dohodka rastejo tudi 

obveznosti iz dohodka, vendar 
podatki niso povsem primerljivi 
(zato tudi indeks ni realen), zaradi 
novega obračunavanja prispevkov. 
Analiza, ki jo je pripravil SDK za 
gospodarstvo kaže, da se je delež 
obveznosti za splošno in skupno po
rabo v dohodku povečal iz lanskih 
22.0 % na 22,5 %. Na enak način pri
pravljena analiza za Slovenske žele
zarne, pa kaže še večji porast teh 
obveznosti, saj znašajo v letu 1981 
25.1 % razporejenega dohodka. 

V strukturi delitve čistega dohod
ka opažamo ugodne premike v korist 
sredstev za reprodukcijo. Tako se je 
delež čistega dohodka za poslovni in 
rezervni sklad povečal za 6 % v pri
merjavi z istim obdobjem lani. No
minalno pa se je vrednost sredstev 
za reprodukcijo povečala za 64 %. 
Največji porast sredstev za repro
dukcijo opazimo v železarni Jesenice 
in Tehničnem biroju Jesenice. V 
železarni Štore pa so namenili za 
poslovni in rezervni sklad manj kot 
v letu 1980 - indeks 62. 

Da je panoga kot celota dosegla 
ugodne poslovne rezultate je razvid
no tudi iz izračuna neto dohodkovne 
mere. Normalni poslovni uspeh je bil 
presežen za 18 %, v primerjavi z 
enakim obdobjem lani pa je bila pa
noga uspešnejša za 9 %. 

V letu 1981 je bilo gibanje uspeš-' 
nosti, prikazano z neto dohodkovno 
mero, naslednje: 

Kot smo že omenil, so pri delitvi 
čistega dohodka delovne organiza
cije dale prednost akumulaciji. Ven
dar so za osebne dohodke namenile 
skoraj toliko sredstev, kot jih do
voljuje sporazum (99%), glede na 
doseženi dohodek in za 3 % več kot 
so normalni osebni dohodki, ki 
ustrezajo dohodku. 

Povprečni osebni dohodek na 
182 ur je znašaPll.203 dinarjev in je 
za 34 % večji kot v enakem obdobju 
lani. Za primerjavo navajamo po
datke zveznega zavoda za statistiko 
o povprečnih mesečnih osebnih do
hodkih. 

Zvezno in republiško določanje 
prispevnih stopenj v obdobju šestde
setih let za zdravstvo, pa tudi širok 
sistem pozavarovanja v republiki, je 
dovoljeval na Gorenjskem visoko 
porabo za zdravstvo. Gorenjska kot 
celota je bila med gospodarsko naj
razvitejšimi, sklad osebnih dohod
kov kot osnova za prispevek je bil 
visok, sistem pozavarovanja pa je 
podpiral porabo nad republiškim 
nivojem, saj so zdravstvene skup
nosti z visoko porabo v bolnišničnem 
zdravljenju, pri bolezenskem staležu 
in pri drugih dogovorjenih rizikih 
dobivale republiška sredstva. Zdrav
stvo v delavskih središčih je imelo 
tako večje možnosti za razvoj kot 
drugje, na Jesenicah pa tudi več kot 
v drugih občinah v regiji, ker je bila 
zdravstvena služba (bolnica) že 
spočetka bolj razvita. Tudi s po
slovanjem v okviru regionalne 
zdravstvene skupnosti se ni moglo 
zagotoviti skladnejšega razvoja med 
občinami v regiji,- pa tudi ne med 
regijami v SR Sloveniji, zaradi neiz
delanega sistema solidarnosti in 
Usklajevanja porabe s sredstvi na 

^regijski ravni. Problemi solidarnosti, 
pa tudi problemi s preveliko porabo 
v posameznih občinah so se začeli 
kazati šele v letu 1977, ko se je 
težišče zdravstvene politike začelo 
prenašati na raven posamezne obči
ne in ko se je začela na vseh ravneh 
opredeljevati solidarnost, ki naj bi 
zagotovila enakomernejši razvoj 
zdravstvenih kapacitet in njihovo 
dostopnost (republiška, regijska 
solidarnost). 

Podatki o porabi sredstev in o 
razvitosti zdravstva pa tudi o stop
nji koriščenja posameznih pravic iz 
zdravstvenega varstva za občinsko 
zdravstveno skupnost Jesenice kaže
jo, da je bila stopnja porabe sredstev 
za zdravstveno varstvo in koriščenje 
pravic najvišja v regiji in nad raz
položljivimi sredstvi v regiji. V 
enakomernejšem razvoju zdravstva 
v regiji so bili doseženi v letih 1977 
do 1980 pomembni uspehi, toda 
občinska zdravstvena skupnost Je
senice je bila še vedno največji po
rabnik. V letih 1976-1977, ko se je 
uresničevala razmeroma ostra sta
bilizacijska politika v zdravstvu na 
ravni regije, zaradi visokega pri
manjkljaja v letu 1975, še je s spre
jemom samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana za obdobje 1976 do 
1980 začrtalo nadaljnje omejevanje 
sredstev za zdravstvo glede delitev 
dohodka v posamezni občini in regiji' 
kot celoti. Podatki za preteklo sred
njeročno obdobje kažejo, da je šlo to 
omejevanje v skrajnosti in v letu 
1980 doseglo višek, saj so se v neka
terih -regijah povečala sredstva za 
zdravstvo ob 30 % inflacijski stopnji 
le za dobrih 14-18*. Ob slabih 
perspektivah za tekoče plansko 
obdobje naj bi to politiko nadalje
vali tudi v naslednjih letih. V občini 
Jesenice se poslabšanje gospodar
skega položaja odraža v dogovorje
nih sredstvih za zdravstvo bolj kot 
kjerkoli na Gorenjskem, celotna 
Gorenjska daje za zdravstvo od 
svojega dohodka manj, kot manj in 
bolj razvite občine v Sloveniji. 

Kritičnost položaja še povečujejo 
naraščajoče zdravstvene zmoglji
vosti (splošna bolnica Jesenice, Tiove 
vrste — drage zdravstvene storitve, 
klinični center) — in vse večji obseg 
zagotovljenega programa zdrav
stvenega varstva v SRS. Tesno z 
zdravstvom je tudi povezan socialni 
položaj delavcev, ki naj bi ga zaradi 
visoke inflacije zaščitili. To bi bilo 

- izvedljivo - z - večjim -omejevanjem 
porabe tistih oblik zdravstvenega 

varstva, ki so postale neracionalne 
(bolnišnično zdravljenje, zdravila), 
ali pa tistih, ki so celo nedopustne 
(bolezenski stalež iz nezdravstvenih 
razlogov), vendar se to omejevanje 
le počasi uresničuje (bolnišnično 
zdravljenje, zdravila), ali pa sploh 
ne (bolezenski stalež delavcev). 
Posledica so finančne težave, ki jih 
bo mogoče rešiti le s pomembno 
družbeno intervencijo tako glede 
višine dogovorjenih —sredstev za 
letošnje leto in prihodna leta, kot 
glede usmerjanja v racionalnejšo 
porabo. Res je tudi, da bo treba 
pretežni del nakopičene problema
tike rešiti v občini, pomembni del 
sega tudi v organizacije zdravstva v 
regiji, pa celo v republiko, tako glede 
organiziranosti, kot glede ravni za
gotavljanja zdravstvenega varstva. 

Problematičen položaj zdravstve
nega varstva kažejo tudi prispevne 
stopnje, po katerih se zbirajo sred
stva za izvajanje zdravstvenega 
varstva, ki na Gorenjskem zadnja 
leta hitro padajo in so v republiki na 
dnu že več let. Na Gorenjskem so 
letošnje obveznosti za zdravstvo za 
najmanj 10 % nižje od poprečnih v 
Sloveniji, čeprav je dostopnost in 
razvoj zdravstvene službe precej 
nad republiškim poprečjem. 

Delež sredstev občinske zdrav
stvene skupnosti Jesenice za zdrav
stvo v regiji ni najnižji tako v do
hodku, kot prispevni stopnji, vendar 
so problemi financiranja večji kot 
drugje zaradi previsoke porabe naj
pomembnejših oblik neposrednega 
zdravstvenega varstva, pa tudi 
nadomestil za osebne dohodke v 
zvezi z visokim bolezenskim stale-
žem. 

Korišečnje finančnih sredstev na 
uporabnika v letu 1981 v občinski 
zdravstveni skupnosti Jesenice (v 
din): 

Poraba na uporabnika je v občini 
Jesenice višja pri neposrednem 
zdravstvenem varstvu za kar je 
planiranih 78,8 % in pri denarnih 
nadomestilih, za kar je predvideno 
11,4% vseh sredstev občinske 
zdravstvene skupnosti. V okviru 
neposrednega zdravstvenega varstva 
je poraba nad regijskim nivojem 
pri tistih oblikah zdravstvenega 
varstva, ki pomenijo največji 
strukturni delež in to: v splošnem in 
dispanzerskem zdravljenju, speciali
stičnem zdravljenju in bolnišničnem 
zdravljenju. Delež stroškov za bol
nišnično zdravljenje ostaja še vedno 
krepko čez 50 * sredstev neposred
nega varstva, čeprav sicer statistični 
podatki zadnja leta kažejo, da se 
obseg hospitalnega zdravljenja po
časi krči. Toda hitro naraščanje 
stroškov za bolnišnično zdravljenje 
(inflacija, nove zdravstvene kapa
citete) sproti razvrednoti vsa priza
devanja za zmanjšanje stroškov 
bolnišničnega zdravljenja. Velja pa 
tudi, da so bila ta prizadevanja glede 
na planske obveze v zvezi z delitvijo 
dela prešibka. Druge oblike nepo
srednega varstva sicer v struktur
nem deležu naraščajo, ~ne prinašajo 
pa pričakovanih učinkov v tem 
smislu, da bi se zmanjšale potrebe 
po bolnišničnem zdravljenju. Ostre 
razprave v okviru svobodne menjave 
dela kažejo, daje treba z določenimi 
uspehi računati le postopoma, seve
da ob sodelovanju uporabnikov, ki 
so bili doslej* bolj ob strani. Uspeš
nosti dosedanjih prizadevanj kaže 
podatek, da sta bila v Splošni bolnici 
Jesenice za uporabnike Jesenic v 
letu 1977 opravljena 44.102 oskrbna 
dneva, v letu 1981 pa jih predvide
vamo le okrog 39.000. 

Poraba sredstev za bolnišnično 
zdravljenje na uporabnika je še ^ 
vedno nad regijskim nivojem in nad 
normativi, ki naj bi jih dosegli šele 
leta 1985. Priznana kadrovska za
sedba v TOZD osnovnega zdravstva 
je dosegla že v letu 1980 približno 
96,7% normativov za leto 1985. V 
naslednjem letu, ko bomo upoštevali 
podatke iz popisa prebivalcev, se bo 
razlika do normativov delno pove
čala, ker je po podatkih popisa več 
prebivalcev, kot je bilo upoštevano v 
načrtovanju. Poseben problem je ob 
tem začasno prijavljeno prebival
stvo, ki ga izkazuje popis kar v višini 
5,8% v odnosu na stalno prebival
stvo in ga pri načrtovanju zdrav
stvenih kapacitet nikjer ne upošte- ^ 
vamo. 

Zobozdravstvo je med manj razvi
timi v regiji. V osnovnem zdrav
stvenem varstvu pa je prisotna 
velika fluktuacija zdravnikov ih 
neustrezna struktura zaposlenih v 
posameznih službah. Ob vse večji 
nujnosti racionalne porabe, upošte
vanju stabilizacijskih ukrepov, se v 
zadnjem obdobju v samoupravnih 
organih zdravstvene skupnosti po
javlja vprašanje primernosti sedanje 
organiziranosti zdravstva v občini. 
Ob tem je treba tudi ugotoviti, da se 
dejavnost osnovnega zdravstvenega 
varstva prepleta z dejavnostjo ^ 
zdravstva v občini Radovljica, kar 
omogoča objektivno presojo kadra 
glede normativa. Do določenega 
podvajanja v dejavnosti prihaja tudi 
med TOZD osnovnega zdravstva in 
med Splošno bolnico Jesenice. 

V letu 1979 je bilo koriščenje 
kapacitet glede normativa nasled
nje: 
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I V A N J A N 

KOKRŠKI ODRED 

Ko je 
spet prenehalo, je partizane nekdo v 
slabi slovenščini začel pozivati na 
predajo. Toda iz jame so odjeknili 
vzkliki, da se slovenski partizani ne 
predajajo. Tako kot pred štirimi 
dnevi v Udinem borštu so tudi zdaj 
upali, da se bodo v varstvu noči le 
nekako rešili. 

Nemško poveljstvo je medtem 
dobilo okrepitev. Z drugega brega 
Save, kjer teče železniška proga, so 
proti luknji začeli streljati z želez
niškega oklepnika. Po zraku so 
zažvižgale granate in se razletavale 
blizu odprtine. Votlina se je ob vsaki 
eksploziji sicer rahlo stresla, vendar 
je bil vhod še vedno s prednjo steno 
zaščiten. Ko je topovsko streljanje 
prenehalo, so po polju in gozdu nad 
jamo pripeljati še oklepni avto, ven
dar se jami ni mogel zadosti pribli
žati. 

Takoj za tem je trinajsterico 
vznemiril dim, ki je začel vdirati v 
jamo. Nemci so namreč na žico 
navezali otepe slame, jih zažgali in 
spustili tik k odprtini. Kmalu je bilo 
v votlini vse zakajeno, zadušljivo in 
vroče. 

Tedaj se je pred vhodom pojavil 
policist z mino. V naslednjem tre
nutku so ga že zadeli streli iz jame. 

Tudi ta policijski poskus ni prisilil 
obkoljenih k vdaji. Črni od dima so 
se sicer dušili in kašljali, popustili 
pa niso. 

Čez čas so Nemci na nasprotni 
strani Save postavili še protitan
kovski top. Toda Stanko Mlakar je 
topničarje razgnal z zbrojevko. 
Nemci so z umetno meglo zakrili 
okolico in top odstranili, hkrati pa 
tudi enega ranjenega in enega ubi
tega vojaka. 

Potem so proti luknji spet za-
drdrale strojnice, vmes pa so Nemci 
ponovno namestili protitankovski 
top. Začeli so obstreljevati skalo, 
toda zdaj iz take daljave, da jih z 
brzostrelko iz jame ni bilo moč 
doseči. Granate so udarjale blizu 
vhoda, kajti Nemcev pri merjenju 
nihče ni oviral. Tedaj je v jami 
nekaj granatnih drobcev ubilo prva 
dva: Slavka Smuka in Toneta Poz-
nikaf In vsa jama je bila polna 
dima. 

Enourno topovsko obdelovanje je 
odkrušilo tudi nekaj stene, ki je 
ščitila odprtino. Potem jih je iz 
tišine prebudilo drsanje po skali in 
pozivi v slovenščini, naj nikar ne 
streljajo in da je na vrvi navezan 
njihov tovariš. Nemci so namreč iz 
begunjskih zaporov pripeljali dva 
ujeta partizana, da bi ju izkoristili 
pri mehčanju trinajsterice. Toda 
tudi to ni zaleglo. Iz jame so se og
lasili rafali in navezani ujetnik je bil 
ranjen v roko. (Obstreljen je bil 
Ludvik Bradeško. Nemci so mu ob
ljubili, in to sam general Rosener, 
da ga bodo na Goljdku ozdravili in 
potem izpustili, kdr se je tudi res 
zgodilo. Ludvik Bradeško je bil 
partizan Rašiške čete in udeleženec 
akcije 22. julija 1941 v Tacnu.) 

To je bil ta dan zadnji nemški 
poskus, nato pa se je začelo mračiti. 
Tema je okrepila upanje trinajste

rice na rešitev. A še preden se je 
čisto stemnilo, je v votlino planila 
močna luč: Nemci so z žarometom 
osvetlili pečino, da je bilo pri vhodu 
svetlo kakor podnevi. Upanje tri
najsterice, da se bodo rešili ponoči, 
je spet ugasnilo. 

Prišla je dolga in napeta noč... 
Obkoljeni partizani so kljub izgub
ljenemu upanju spet poskusili s po
sodo, a zgodilo se je tako kakor po
dnevi: Takoj je zaropotalo in več 
strelov jo je preluknjalo. 

Prva jutranja svetloba 22. aprila 
je obkoljene partizane dobila budne. 
Naenkrat so zaslišali neko drdra-
nje. Nad njimi so vrtali s kompre
sorjem, da bi skalo razstrelili. 
(Vrtalni stroj so pripeljali od grad
benega podjetja »Slavec« iz Kranja 
in delavce prisilili k vrtanju in mi
niranju. Delavci pa so pri tem 
sabotirali in prvi kompresor pokva
rili tako, da so morali iz kamno
loma v Kokri pripeljati drugega). 
Toda ko je odjeknila eksplozija, se 
nikomur v jami ni nič zgodilo, če
ravno se je vsa skala močno stresla. 

Zdaj, ko je vsak up na rešitev 
ugasnil, so se partizani odločili, da 
se bodo pokončali sami. Živih ne 
smejo dobiti. Pri tem jih je najbolj 
bodril in pozival k odločnosti Stane 
Žagar. V zadnjem zanosu so začeli 
prepevati partizanske in druge re
volucionarne pesmi, vzklikali ' so 
svobodni Sloveniji in komunistični 
partiji ter preklinjali fašiste. Še 
enkraf so jih Nemci pozvali na pre
dajo, a tem pozivom so odgovorili še 
močnejše prepevanje in izzivalni 
klici. Partizani so v zadnjih mi
nutah uničevali orožjeHn opremo ter 
postrelili naboje. Le zadnje so za
držali; z njimi se jih je postrelilo 
šest. (Ob mrtvem Pozniku in Smuku 
so obležali Stane Žagar, Jaka 
Rabič, Ivan Županec, Lojze Hrovat, 
Stane Pavlin in Ivan Stroj). Takrat 
so policisti začeli po cevi spuščati 
bombe, napolnjene s strupenim pli
nom. Pet tovarišev je izgubilo za
vest, ne da bi se prej pokončali. V 
votlini je nastala tišina. 

Sredi dopoldneva so Nemci pripe
ljali iz Begunj nekaj zapornikov in 
jih prisilili, da so se spustili v jamo. 
Tam so našli osem mrtvih in pet še 
živih, a nezavestnih partizanov. 
Tudi domačini z Okroglega so po
tem morali znašati skupaj mrtve in 
zajete, a omamljene borce. (Živi so v 
jami ostali šestnajstletni Tonček Zu
pan, kije bil najhuje poškodovan in 
ki so ga iz jame prinesli nezavest
nega in je umrl 27. 4. 1942, Stanko 
šmid, Danilo Rejec, Lado Smuk in 
sedemnajstletni Stanko Mlakar. (Gl. 
zbornik NOV Vit 2, dok. št. 158 -
opombe) Smuka, Šmida in Rejca so 
ustrelili med talci že 16. maja 1942, 
medtem ko je Mlakar doživel dru
gačno usodo. Zaradi mladosti in 
vzdržljivosti pri zasliševanju so ga 
gestapovci v Begunjah tako kot 
Kerna hoteli prevzgojiti in dobiti na 
svojo stran. Stanko pa jih je v tem 
nadigral, izkoristil priložnost in se 
spet priključil Kokrški četi pod Stor-
žičem, kjer je pred svojo smrtjo več
krat pripovedoval o dogodkih v 
jami. Tudi Lado Smuk je v begunj

skih zaporih dva dni pred ustrelit-
vi j o znancu Stanetu Šinkovcu iz 
Kranja v sobi št. 10 uspel šepetaje 
povedati, kaj se je dogajalo v okro-
gelski jami. (Pismena izjava Stane
ta Šinkovca 7. 2. 1977; v avtorjevem 
arhivu.) 

Vladimir Peraič pa je cela dva 
dni in eno noč tičal v vodi, kajti 
okoli njega je bilo preveč Nemcev. 
Tudideroča Sava ga ni pustila čez. 
Čeprav je bil zunaj votline, ni mogel 
pomagati ne sebi ne tovarišem v vot
lini. Ko so Nemci odšli, se je premo
čen in premražen komaj rešil. 

Nemci so tedaj fotografirali razne 
prizore te herojske tragedije gorenj
skih partizanov in jih priobčili v 
raznih časopisih po Nemčiji. Toda 
pod njimi ni pisalo, da se je to zgo
dilo na Gorenjskem, sredi »Ober-
krainat, se pravi v neposredni bliži
ni Hitlerjeve trdnjave, temveč nekje 
v oddaljeni Bosni. Poleg tega pa so 
navajali, da se je silno težko vojsko
vati proti tako fanatično zagrizenim 
upornikom, kot so partizani. 

Na koncu aprilske hajke sta bili 
torej skupini iz Udinega boršta, ki 
sta jo v preboj vodila Jože Fink in 
Alojz Hrovat,povsem uničeni. 

O takratnem delovanju in izgu
bah Kokrške čete, posebej pa o do
godkih v votlini pri Okroglem in 
okoli nje. veljajo še naslednje ugo
tovitve: 

Nemški policijski in vojaški od
delki na Gorenjskem so bili tedaj 
zelo močni, razmeščeni pa tako, da 
so se v najkrajšem času lahko poja
vili v kateremkoli kraju. V obravna
vanem primeru še posebno zato, ker 
sta četo odkrila in izdala nemčurja 
Ervin in Alfred Primožič iz Križev. 

Podolgovati in skoraj ravni Udin 
boršt je bil za okupatorjeve motori
zirane sile zelo ugoden teren, kajti 
gozd obdajajo številne ceste. 

Kljub predanosti in izkušnjam 
prvoborcev je bila Kokrška četa še 
mlada. V taki sestavi dotlej ni 
delovala niti mesec dni. 

V zvezi s trinajsterico v okrogelski 
jami je bilo najusodnejše to, da so 
zaradi ranjenca vzpostavili zvezo z 
zunanjim svetom. Tako so omogočili 
izdajstvo po človeku, ki je bil še ne
odkrit gestapovski plačanec. (Pavle 
Kem je za izdajstvo tovarišev v 
okrogelski jami dobil 5000 RM. To 
je potrdil podobni prodanec Franc 
Kristan iz Sela pri Vodicah na za
slišanju junija 1943 na Mežaklji. 
Podatek: Stane Kersnik-Jelovčan 
in Vinko Hafner). 

Skupina v okrogelski jami je v bo
ju pokazala izredno junaštvo in člo
veške vrline. Tolkla se je do zadnje
ga, ni se predala in se raje uničila 
sama, kot da bi živa prišla v sovraž
nikove roke. S tem so borci v moral
nem pogledu premagali močne 
policijske sile, ki jih je k jami prišel 
spodbujat sam general SS Erudn 
Rosener. (Da je Rosener res priso
stvoval spopadu pri tej jami, zvemo 
iz spominov Ludvika Bradeška, ki 
jih hrani arhiv CK ZKS.) 

Ko je glavno poveljstvo slovenskih 
partizanskih čet zvedelo, kaj se je 
zgodilo v jami, tudi ni molčalo. V 
pismu štabu 1. grupe odredov 9. ma
ja 1942 je sicer dobronamerno, 
toda ostro kritiziralo odločitev tri
najsterice, zakaj da je šla v luknjo, 
ne da bi bila tam postavila stražo 
itd. V tem pismu glavno poveljstvo 
domneva, da »so bili (borci) prav go
tovo opaženi od denunciantov in 
izdanim. 

Nadaljevanje 

»Kakšni so bili videti ujeti?« je hlastno vprašal Nanko. »Je bil 
med njimi visok, močan partizan, kostanjevo svetlih las, prijaznega 
lica?« 

Dekle je napeto premišljalo. Povesila je glavo, jo nemirno za-
obračala, potem pa žalostna povedala: 

»Toliko se ne spomnim. Bila sem hudo pretresena. Med tremi je 
bil eden zelo majhen, mlad, svetlih las . . .« 

»Panter,« je srečen vzkliknil Nanko. Potem se je domislil, da je 
ujet. Hudo ga bodo mucih, da bi povedal vse, kar ve o partizanih in 
ljudeh, ki so jim pomagali. »Skupaj smo se prebijali in pritekli pred 
nemško strojnico. Ta Panter je bil že prej ranjen v roko ali ramo. 
Hodil je povit.« 

»Tako nesrečen je bil videti. Izgubljen,« je boleče zastokalo 
dekle. 

O, saj lahko. Zanj je upor končan. Še nekaj težkih dni, morda 
tednov, potem smrt. Dobro, s smrtjo so računali. Le to, da bodo 
mladega, krhkega Panterja, ki si je nadel tako bojevito ime, prete
pali in mučili, je Nanka zabolelo. 

Gospodinjo je zagledal, ko je prišla k njemu. Čvrsta, zelo snaž
na, odločna ženska ga je le preblisnila s pogledom. Ni vprašala, kako 
je z njim, ampak rekla, naj gre v hišo, da mu je že pripravila večerjo. 
Nanko je odkimal. Ko je opazil zgražajoče poglede domačih, se mu 
je razkrilo, da so užaljeni, ker ne upa v njihovo hišo. 

»Zdaj še stikajo za nami,« je rekel Nanko, da bi pregnal neje
voljo. »Slutijo, da se bodo preživeli in ranjeni zatekli na bližnje 
kmetije in pritajili. Kogar dobijo v hiši, je pečen. Vi tudi! Če ste tako 
dobri, mi prinesite hrano. Kar tule na tnalu bom pojedel. Pes me bo 
opozoril, če bi prišli policisti. Saj je hud na Nemce, ne?« 

»Zelo hud,« je sovražno zagodrnjal gospodar. »Če bi mogel, sam 
bi podavil vse. Brata so mi ustrelili, veste. Prej se mi je zdelo, da je 
bil bolj tako, tako. Včasih sva se sporekla. Zdaj vem, bil je dober 
človek. Kako ne bi bil, če se je Nemcem upiral! Napravil je toliko, da 
so ga ustrelili. Psa bom privezal spodaj, ob meji, sam pa grem na 
vrh, v gozd, kjer bom oprezal. Brez skrbi, slišim kot zajec. Ne bodo 
vas presenetili. Vi kar mimo pojejte. Če le upate, prespite pri nas.« 

Nanko je hvaležno pokimal gospodarju. Pogledal je dekle. 
Naglo je zaobrnila glavo in zardela. Gospodinja mu je prinesla Ion-
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čeno skodelo žgancev in vročega mleka. Nekoliko užaljeno, ker noče 
v hišo, je prisedla in ga opazovala. 

»Pravijo, da tak, ki se reši iz najhujšega, ne pozna strahu. In 
posebej spreten mora biti,« je rekla gospodinja. 

Hčer je očitajoče, boleče pogledala mamo. Potem je proseče 
rekla Nanku: 

»Mama rada bere, veliko si zapomni. Pove pa tudi vse, kar misli 
in meni, da bi drugi morah zvedeti. Nič kaj priljubljena ni v vasi.« 

Nanko je hotel odgovoriti, vendar je bil tako lačen, da je hlasta-
vo jedel. Globoko je dihal; v neučakanosti je pihal skozi nos in z 
žlico mlatil žgance. Le nekaj kapljic mleka je ostalo na dnu. Hva
ležno je izročil skodelo gospodinji. 

»Tako, zdaj sem znova podprt in me lahko tri dni preganjajo,« 
je nekoliko boljše volje rekel Nanko. 

»Pa se nič ne bojiš, da bi te ubili ali ujeli?« je vprašalo dekle in 
spet zardelo. 

»Tako se mi dozdeva, da me je smrti manj strah, kot druge. 
Nekako verjamem, da bom preživel,« je odvrnil Nanko, a se je v 
hipu domislil, da čveka neumnosti. Tudi Veljko je bil v to prepričan. 
Strela še bolj. »Moraš verjeti. Nič drugega ti ne preostane. Če.pre
mišljaš le na to, kje in kdaj bi te lahko zadelo, začneš gledati kje bi 
zbežal.« 

Dekle ga je bistro opazovalo. Kot da preverja njegove besede. 
Ne verjame, je pomislil Nanko. Nimam imenitnega videza, da bi mi 
že na nosu pisalo, kak junak sem. 

»Bi vam jaz lahko kako pomagala?« je v zadregi vprašalo dekle. 
Gledala ga je s trepetajočim upanjem. »Saj se bojim, ampak rada bi 
pomagala!« 

»Vsak lahko pomaga, če le hoče in upa,« je spodbudno odvrnil 
Nanko. Hotel je ohrabriti dekle, čeprav ta hip ni vedel, kaj bi lahko 
napravila za partizane. Ker ga je nepremično gledala in čakala nalo
go, je obotavljivo rekel: »Če moreš, poizvedi, kako je z našimi. Mrtve 
bodo nekam odpeljali. Ranjene v Celje. Poizvedi, koliko jih je. Če 
moreš, poizvej za imena.« 

»Boš počakal pri nas 9« je vzburjeno vprašalo dekle. »Ze jutri bi 
povedala, kaj sem zvedela.« 

Nanko je zaslutil, kako rada bi pomagala. Vendar ni imel na
mena, da bi ostal. Ah pa, je premišljal. Poizkusil bom najti koga iz 
čete. Morebiti je ranjen in mu moram pomagati. 

»Dobro, se bom oglasil,« je rekel. »Ne vem natanko kdaj, vendar 
se zanesljivo oglasim.« . . . . . . . 

(nadaljevanje) 

E D O T O R K A R 

IME Ml JE BRIGITA 

Kaj je ta brljava luč proti plamenu, ki 
sega od srca do neba? Kaj so s posušeno spermo in menstruacij
sko krvjo zapackane zakonske postelje proti zlatim oblakom na 
nebu, ki jih neugnani veter dekliške domišljije vrtinci v zmeraj 
nove čudežne oblike? 

Vroče je bilo za-crknit, tiste julijske nedelje 1964. leta. Tam 
od Bistrice sem nosila vodo v kangli, ko sem ga prvič videla. Vo
de je bilo do roba, močila mi je krilo in mi pljuskala po golih me-

"cih. Ni mi bilo mar za to, še dobro mi je delo v tisti pripeki. Kar 
nekdo zažvižga za menoj predirljivo, da mi je šlo do kosti — 
tudi največji frajerji na vasi niso znali tako. Naredila sem se 
gluho, saj nisem pes, sem si rekla, žvižga se psom. In že sem za
slišala za sabo: »Hej, punca! — Je težko, a? Pa kar do roba! 
Mamo bi poslala po vodo, nje ni več škoda, ha, ha!« — »Če bi bil 
ti zakaj, bi mi ti nesel,« sem mu zabrusila. In že sem začutila 
cmok v grlu, že mi je šinila kri v lica. Kakšna usta! Kakšne oči! 
Kakšen predrzen čop las nad čelom! Še motor mu manjka, pa bi 
bil ves tak kot kakšen James Dean, sem si mislila. Hitro sem 
umaknila pogled in jo šibnila čez cesto, saj bi si tip še utegnil 
domišljati, da mi je interesanten, če bi preveč buljila vanj. 

Zvečer sem od domačih zvedela, da je že več let opuščen 
Merharjev mlin na koncu vasi menda kupil nek mlad 
zobozdravnik iz Ljubljane in da ga namerava preurediti v 
vikendico. Takoj sem vedela: to je on! Zdravnik, pa tak neote-
sanec! Bog ne daj, da bi prišla kdaj temu klipanu pod sveder! 

1 0 ŽELEZAR 

. »Zdaj se bo pa začel turizem v naši vasi,« je modro pokimal 
sosed Debevc, ki je bil tisti večer pri nas. — »Meni se pa le Mer-
harjevih njiv škoda zdi, ker bo zdaj plevel na njih rasel, je pri
stavil oče. »Saj bo na najinih tudi, ko naju bo smrt pobrala . . .« 
je rekel sosed Debevc. Potem je namignil name: »Tale vaša čeča 
je od sile pripravna za delo, ampak boš videl potlej, ko bo jeseni 
šla v gimnazijo in jo bo kakšen mestni znorel. . .« Sosedove izpi
te oči so se lakotno pasle po meni. »Ženski se iz glave pamet pre
seli v rit, ko pride njen čas.« — »Vaša je ni imela ne v riti ne v 
glavi, ko je vas vzela,« sem mu zabrusila. Petnajst let mi je bilo, 
pa že takrat nisem izbirala besed, kadar me je kaj jezilo. Gorje 
tistemu, ki si me je privoščil! Nikomur nisem nič ostala dolžna, 
vse sem z obrestmi povrnila. 

Merharjev mlin je stal na začetku Hudega grabna, tam kjer 
se potok Blatnik izliva v Bistrico. Ko smo bih' še otroci, je bil to 
naš najljubši prostor za skrivne igre, za katere odrasli niso smeli 
vedeti; tam smo pokali s karbidom, lovih ribe in jih pekli na 
ognju, pa tudi rake, dokler jih ni neko rzimo vse do zadnjega 
ugonobila račja kuga. Odkar je stari Merhar umrl, ni v ta konec 
zlepa stopila noga odraslega človeka, samo divjad se je hodila 
napajat k potoku. Pozimi je sonce moralo biti že presneto dobre 
volje, da je poslalo tja kakšen žarek, s prvimi majskimi vročina-
mi pa je mlin čudežno oživel: na enem koncu podstrešja so si 
spletale gnezda lastovke, na drugem koncu so gospodarile ose in 
sršeni, spodnje prostore pa so si bratsko delile podgane in 
krastače. Tudi martinčki so švigali po zunanjih zidovih, in če si 
hotel po" vsej sili najti tudi kakšnega škorpijona ali ščurka, ti ni 
bilo treba svetiti z lučjo pri belem dnevu, da si ga našel. 

Ze jeseni tistega leta, ko je mlin dobil novega lastnika, pa 
so se začele širiti po vasi spodbudne novice: Merharjev mlin je 
dobil nov dimnik, iz katerega se že kadi. V Merharjev mlin so 
napeljali elektriko. Kmalu pa so začele krožiti tudi drugačne 
meni bolj zanimive, govorice: pri Merharju se zbirajo sumljivi 
tipi. Pri Merharju gorijo luči do jutra. Pri Merharju so se 
oglasih policaji. Pri Merharju se ustavljajo avtomobili s tujimi 
registracijami. Novi gospodar da ni nič boljši od starega, ki je bil 
zamlada največji pijanec in kurbir v okraju in se je lotil vsake, 
ki je prišla v mlin po moko. 

Ženske da so spet začele prihajati, po moko ne, to se ve. 
Dobro poučeni babji jeziki so vedeli povedati tudi podrobnosti: 
o ženi nekega znanega ljubljanskega politika, ki si pri njem po

pravlja zobe, o neki popularni igralki, ki je nastopala v tem fil
mu . . . O neki mladi novomeški zdravnici splošne prakse . . . o 
Merjaščevi Faniki, malce zmedenem dvajsetletnem dekletu iz 
sosednjih Virkovč, ki je baje vsa srečna hodila od hiše do hiše in 
se hvalila, kako jo je »doktor za zobe rad imel.« O tem, kako sta 
pred kratkim iz zadnjega večernega avtobusa izstopila mladi 
zobozdravnik in neka starejša dama, za katero bi mislili, da je 
njegova mati, če se ne bi v avtobusu vpričo vseh po francosko 
poljubljala iii se potem — očitno oba v rožicah — opotekala po 
cesti, prepevajoč: »Dekle, zakaj tajiš, da sama ležiš, na slamci se 
pozna, da sta ležala dva . . .« In devetnajstletni Debevčev sin 
mi je nekoč pod lučjo na mostu, kjer se je ob večerih zbirala 
vaška mladež, pomežiknil: »Brižitka, če še ne veš, kako se izgubi 
nedolžnost, pojdi k Merharju. Tam boš to zvedela pri belem 
dnevu, zunaj na travi. . .« Vsa druščina je planila v smeh, mene 
pa je zalila rdečica. A le za hip, toliko, da sem našla pravo pušči
co v tulcu, in že sem ustrelila nazaj: »Tudi ti, Debevc, bi se imel 
tam še kaj naučiti!« 

Tistega leta se je zimi hudičevo mudilo. Ze v začetku no
vembra je nasulo snega do kolen in potem vse do pomladi ni več 
skopnel. Nekega sobotnega večera, ko sem zdela na peči in si 
vtepala v glavo enačbe z dvema neznankama (takrat sem 
namreč že začela hoditi v gimnazijo), je po vratih pobutalc. 
Skočila sem s peči in tekla odpirat. Srce mi je zastalo: bil je 
mladi zobozdravnik. »Pokliči očeta, nekaj mu moram poveda
ti,« je rekel. Oče je ravno namakal noge v lavorju in prebiral 
Gorenjski glas. »Naj pride noter,« je zagodrnjal, ko sem mu po
vedala kako in kaj. Moški, ki je prištorkljal v hišo zdaj še malo 
ni bil podoben kakšnemu filmskemu junaku; v blatnih škornjih, 
oguljeni suknji in z malomarno poveznjeno kučmo na glavi, je 
bil na las taksen kot kakšen kmečki sin, ki je pravkar prišel iz 
gmajne z drvarjenja. »Hu, kakšen pasji mraz je zunaj,« je 
vzkliknil in si s hrbtom rAke mimogrede obrisal smrkelj izpod 
nosa, »pri vas pa tako lepo toplo. . .« — »No, kaj bo dobrega?« 
se je mudilo očetu. — »V vasi so mi povedali, da ste lovec, pa 
sem prišel k vam. Srna si je zlomila nogo pri mlinu.« — »No, 
in?« — »Nič. Na snegu leži in trza. Če ji ne bo nihče pomagal, 
bo poginila.« — »Zakaj pa je niste spravili na toplo?« — »Saj 
sem hotel, pa sem mislil, da jo bo konec od strahu. Se dotaknil 
se je nisem, pa je že izbuljila oči in se začela dreti . . .« 

(nadaljevanje) 
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stvo in družbeni plan, da opravi pregled pogodb o izvajanju 
socialno-ekonomskega dela prostorskega plana občine Radovlji
ca. Te pogodbe je izvršni svet sklenil z IREL in Zavodom za 
urbanizem Bled, vendar pa je potrebno ugotoviti še nekatere 
podrobnosti plana in sprejeti ustrezno strokovno stališče. 

Izvršni svet OS Radovljica je na 158. seji, 8. septembra izre
kel soglasje za povečanje izplačil iz sredstev skupne porabe nad 
dovoljenimi izplačili po dogovoru o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka za delovno organizacijo Veriga 
Lesce v. višini 1,8 milijona,din, ki jih bodo namenili za nakup 
stanovanjskih prikolic. Gozdnemu gospodarstvu Bled pa je 
izrečeno soglasje za izplačilo nad omejenimi sredstvi skupne 
porabe v višini 3.675.260 din za obnovo počitniškega doma in 
nabavo stanovarjskih prikolic. Na seji so sprejeli tudi predlog 
sprememb in dopolnitev sporazuma o razmerjih občin za 
organizacijo in financiranje temeljnega javnega tožilstva v 
Kranju. Predlog mora sprejeti občinska skupščina. Potrdili so 
tudi osnutke družbenih dogovorov s področja kmetijstva in 
poročilo o proračunskih prihodkih in odhodkih za obdobje 
januar—avgust 1981. 

Predsedstvo skupščine občine Radovljica je na seji 
7. septembra proučilo predloge izvršnega sveta in drugo gradivo, 
ki bo na dnevnem redu sej vseh treh zborov občinske skupščine. 
Sprejeli so sklep, da bo skupna seja vseh treh zborov v sredo, 
23. septembra. Osrednja točka dnevnega reda bo posvečena 
analizi in oceni gospodarjenja v I. polletju 1981. 

Koordinacijski odbor OK SZDL Radovljica za spremljanje 
in usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v 
stanovanjskem gospodarstvu je izdelal akcijski program uresni
čevanja zakona o stanovanjskem gospodarstvu v občini Radov
ljica. Določeni so cilji tega programa, ki jih morajo doseči v sa
moupravni organiziranosti stanovanjskega gospodarstva pri 
urejanju stanovanjskih vprašanj delavcev, samoupravnem pla
niranju, zagotavljanju sredstev pri gradnji stanovanj in pri go
spodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini. Te naloge bodo opravljali skupščina občine, stanovanj
ska skupnost, SIS socialnega varstva, TOZD in delovne skup
nosti v občini, hišni sveti in skupnosti stanovalcev, stanovanj
ska zadruga DOM in Ljubljanska banka TB Kranj in PE Ra
dovljica. Za vse naloge so določeni tudi roki izvajanja. 

Na 20. seji komiteja OK ZK Radovljica, 9.septembra so 
presojali potek uresničevanja stabilizacijskih ukrepov in gospo
darjenja v občini v prvem polletju. Sprejeli so predlog sklepa o 
organiziranosti občinske konference ZK stalnega delegatskega 
sestava, ki so ga predložili v obravnavo in sprejem na seji OK 
ZK, ki je bila 14. septembra. Potrdili so tudi periodični polletni 
obračun komiteja. 

V radovljiški občini je 46 kmetov borcev NOB, ki imajo po 
novem zakonu z veljavnostjo od 1. januarja 1981 pravico do 
borčevskih pokojnin. Doslej so pristojni organi socialnega 
skrbstva zagotovili te pokojnine šele šestim upravičencem, za 40 
kmetov — borcev pa postopek še vedno ni zaključen. Predsed
stvo občinskega odbora ZZN NOV Radovljica je spričo tega na 
zahtevo prizadetih upravičencev posredovalo SIS za socialno 
skrbstvo Radovljica, da nemudoma imenuje koordinacijsko 
telo, ki bo poskrbelo za rešitev tega vprašanja. 

Po programu idejnopolitičnega usposabljanja komunistov 
v šolskem letu 1981/82 je komite OK ZK Radovljica pripravil 
uvajalni seminar za kandidate, ki jih bodo letos sprejeli v član
stvo ZK. Predavanja so bila v popoldanskem času od 14. do 
16. septembra, nadaljevala pa se bodo še od 21. do 23. septembra 
v dvorani radovljiške graščine. Izvajalec seminarja je Delavska 
univerza Radovljica, zanj pa se je prijavilo nad 40 slušateljev. 

Izvršni svet OS Radovljica je naložil komiteju za urbani
zem, gradbene in komunalne zadeve in komiteju za gospodar-

Komisija za informativno propagandno dejavnost pri pred
sedstvu OK ZRVS Radovljica je 10. septembra razčlenila svojo 
dejavnost in akcije v prvem polletju 1981, ki je bila razmeroma 
dobra. Vključevala se je tudi v obveščanje in informiranje o 
delu rezervnih starešin tudi v vsa glasila delovnih organizacij in 
krajevnih skupnosti. Dogovorili so se za izhodišča pri oblikova
nju programa dejavnosti za leto 1982. Obravnavali so tudi 
predloge za dobitnike priznanj ZRVS v letu 1982. Na seji so se 
seznanili tudi z informativno založniško dejavnostjo ZRVS Slo
venije in organizacijo dopisniške mreže v občini. 

Po podatkih sekretariata za občo upravo in družbene de
javnosti OS Radovljica se je nateklo v občinski proračun v raz
dobju od januarja do avgusta skupaj 99.360.291 din, kar je 
71,8% planiranih prihodkov proračuna v letu 1981. Odhodki 
proračuna so v tem času znašali 82.804.307 din to pa je 59,8 % 
celotnega plana odhodkov. 

• 
Člani izvršnega odbora skupnosti otroškega varstva Ra

dovljica so na 34. seji 7. septembra obravnavali poročilo o po
slovnem izidu SIS in delovne skupnosti v prvem polletju 1981, 
sprejeli so predlog družbenega dogovora za delež sredstev, ki jih 
mora zagotoviti skupnost otroškega varstva za povečanje izvo
za, samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela za 1981. le
to; sklenjen z regionalno zdravstveno skupnostjo Kranj in 
poročilo o dokončani naložbi v vrtec v Bohinjski Bistrici. Skle
pali so tudi o obračunu amortizacije za vzgojno varstvene ob
jekte v Begunjah in v Srednji vasi. Pregledali so poročilo o po
slovanju Vzgojno varstvene organizacije Radovljica v I. pollet
ju 1981 in poročilo o številu otrok v posameznih skupinah in 
višini stroškov iz subvencij Vzgojno varstvene organizacije Ra
dovljica. Dogovorili so se tudi o pripravah na organiziranje var
stvenih družin na Bledu in o pripravah za izvajanje priprave na 
osnovno šolo (male šole) za 1981/82 šolsko leto. 

V soboto, 12. septembra je bila pri spomeniku NOB v Ra
dovljici in na Lipniški planini vsakoletna svečanost v počastitev 
spomina 25 padlih borcev Gorenjskega odreda in narodnega 
heroja Jožeta Gregorčiča — Gorenjca. Udeležili so se je preživeli 
borci in drugi občani ter šolska mladina iz jeseniške in radovlji
ške občine, ki je pripravila tudi kulturni program. 

Za zvezno razstavo pod naslovom Varnost in družbena sa
mozaščita, ki so jo prenesli v Slovenijo, bodo družbenopolitične 
organizacije radovljiške občine organizirale skupinski obisk 
občanov in mladine v dnevih, ki bo določen za ogled obiskoval
cev iz radovljiške občine v Kranju v času od 21. do 29. septem
bra. Predvidevajo, da si bo iz občine ogledalo to razstavo okoli 
3000 obiskovalcev. 

Izkoriščenost hotelskih zmogljivosti v radovljiški občini se 
je v zadnjih desetih letih postopno povečala. Medtem, ko so bili 
hotelski objekti v vseh turističnih krajih občine 1971. leta zase
deni 51 %, je lani narasla zasedenost na 57 %. Tudi v primerjavi 
s slovenskim poprečjem zasedenosti, ki je bilo lani 51 %, v jugo
slovanskem merilu pa 45 %, so v radovljiški občini dosegli boljše 
izide. Kljub temu pa velike možnosti, ki jih nudi poletna in zim
ska sezona še niso povsem izkoriščene. 

Po sporazumu o odmeri in pobiranju prispevkov od 
občanov, kateri opravljajo zasebno obrt za SIS družbenih 
dejavnosti, ki ga je predložila uprava družbenih prihodkov pri 
občinski skupščini Radovljica, je predlagana 5 t stopnja od 
pobranih sredstev za nadomestilo stroškov odmere, pobiranja in 
izterjatve. To nadomestilo bo letos po izračunu uprave znašalo 
okoli 690 tisoč din od vseh prispevkov SIS v občini. 

Delavci tovarne usnja iz Kamnika so dali pred kratkim po
budo za posaditev 88 dreves za tov. Tita ob muzeju Tomaža 
Godca v Bohinjski Bistrici, kjer je tudi usnjarski muzej. Pred

stavniki Kammcanov so v avgustu obiskali KS Bohinjska Bi
strica. S tamkajšnjimi predstavniki so si ogledali okolico muze
ja in se pogovorili o nadaljni akciji, ki bi jo sicer vodila KS, vse 
druge obveznosti pa so pripravljeni prevzeti pobudniki. Sklep o 
izvedbi akcije bodo sprejeli, ko bodo iz OK SZDL Radovljica 
dobili strokovne urbanistične in druge napotke. 

Na mednarodnem sejmu igrač in drugih otroških igral »Vse 
za otroka« v Celju je Elanov TOZD — Športna orodja prejel 
zlato plaketo skupščine občine Celje za razstavljena igrala si
stem-A, ki se že uveljavlja v vzgojnovarstvenih'organizacijah 
po Sloveniji. 

V krajevni skupnosti Bohinjska Bistrica vse bolj skrbijo za 
urejenost svojih naselij, in si želijo spet pridobiti nekoč že 
uveljavljeni turistični sloves. V ta namen usmerjajo in vlagajo 
precej lastnega denarja in dela pa tudi 40 % sredstev, ki jih do
bijo iz zbrane turistične takse. To namenjajo za ureditev parki
rišč in avtobusnih postajališč ter za postavitev reklamnih turi
stičnih panojev v obliki kozolcev. Denar, ki ga zberejo od prire
ditev pa vlagajo za turistične prireditve kot so kmečka ohcet in 
kresna noč, pa tudi za izvedbo vsakoletnega FIS A tekmovanja 
v smučarskih tekih. 

Ker stara vrtnarija Kmetijske zadruge Bled na Bledu 
zaradi dotrajanosti že nekaj let posluje z izgubo so se odločili za 
modernizacijo in izgradnjo novega rastlinjaka v izmeri 
20 m X 7,20 m. S to naložbo bodo izboljšali delovne pogoje osem 
zaposlenih, povečali bodo lastno pridelavo sadik, razširili vrste 
okrasnega rastlinjaka in izboljšali kakovost vrtnarskih storitev. 
Računajo tudi na povečano prodajo lončnic, potaknjencev in 
enoletnic s čemer bodo dosegli tudi višji dohodek predvsem pa 
rentabilnost poslovanja. Predračunska vrednost naložbe je oce
njena na 1,2 milijona din, od tega pričakujejo 750 tisočakov iz 
sanacijskega kredita, ostala sredstva pa bodo zbrali sami v 
Kmetijski zadrugi Bled. 

Samoupravna komunalna skupnost občine Radovljica je 
izdelala analizo oskrbe s pitno vodo, ki že nekaj let pesti prebi
valce posameznih območij občine. Z zdravo pitno vodo iz 
javnega vodovodnega omrežja se oskrbuje nad 80% občanov, 
razen tega pa je v rabi še vedno 73 vaških in drugih vodovodov. 
Poprečna starost vodovodnega omrežja in objektov je že nad 
30 let, stopnja odpisov pa že presega 70 %. Od vseh 7.710 uporab
nikov ima za zdaj vgrajene števce le 2.096 uporabnikov vode, 
5.614 pa plačuje vodarino pavšalno. Spričo tega ne morejo 
pokriti vseh stroškov enostavne in razširjene reprodukcije. 

Iz pregleda zmogljivosti žičnic v radovljiški občini, ki ga je 
za minulo srednjeročno obdobje 1976—1980 izdelala analitična 
služba komiteja za družbeno planiranje in gospodarstvo SO Ra
dovljica je razvidno, da imajo na Kobli pet raznih žičnic z 
zmogljivostjo 4.500 potnikov na uro in da se je v petih letih 
povečalo število prepeljanih potnikov skoraj osemkrat. Vse 
žičnice na Voglu imajo zmogljivosti 4.839 potnikov na uro, v 
tem obdobju pa je število potnikov naraslo za blizu 100 %. 

V nedeljo, 6. septembra je konferenca osnovnih organizacij 
sindikata Gozdnega gospodarstva Bled priredila na Mrzlem stu
dencu na Pokljuki spretnostno tekmovanje gozdarjev, kmetov 
in voznikov tovornjakov v prevozu lesa. Pri sekačih je bil naj
uspešnejši Alojz Zalokar z Gorjuš, moštveno pa so se najbolje 
izkazali gozdarji TO Pokljuka. 

Od 11. do 27. septembra razstavlja v galerijskih prostorih 
Šivčeve hiše v Radovljici akademski kipar Stane Kolman. 
Mladi umetnik, doma z Bleda, ki se izpopolnjuje na specialki pri 
prof. Slavku Tihcu v Ljubljani se predstavlja s plastikami in 
reliefi v glini, gipsu, vosku in lesu. 

Na velikem mednarodnem balinarskem turnirju je 5. sep
tembra v Reki nastopila tudi ekipa BK Radovljica v sestavi 
Rebec, Humerca, Leskovar in Zeleznikar. V zelo močni konku
renci ligaških klubov iz Hrvaške, Slovenije in Italije je dosegla 
odlično tretje mesto. Pred njo sta se uvrstili moštvi zvezne lige 
Drenovo in Luka iz Reke. 

OB 40-LETNICI USTANOVITVE VOS OF 

Septembra 1941. leta je bila ustanovljena varnostno obveščevalna 
služba — VOS — Osvobodilne fronte, kd se je najprej in najbolj utrdila 
v Ljubljani, v tako imenovani Ljubljanski pokrajini, na Gorenjskem 
pa je bil VOS formirana oz. ustanovljena šele poleti 1943. leta. 

V članku »Boj proti peti koloni! 
Razširimo obveščevalno službo!« je 
Boris Kidrič 5. decembra 1941. leta v 
Slovenskem poročevalcu zapisal, da 
so narodi, ki niso znali odkriti pete 
kolone in je zatreti, izgubili svojo 
svobodo. 

V svojem delu so vosovci morali 
razreševati zapletene primere, da ne 
bi padle tudi nedolžne žrtve. Vse 
obtožbe in sumničenja so morali 
preverjati. Takšen primer je opisal 
Jože Vidic v knjigi Sedem krst za 
Ronkarjevo družino in je povsem 
resničen. 

DOKAZ ZA POŠTENOST 

V arhivu VOS je na treh gosto 
tipkanih straneh ohranjeno zasliša
nje okrog 24 let stare Gorenjke, 
ki je bila osumljena, da je nemška 
vohunka in prostitutka. Ze 
pred vojno, ko je hodila v gimnazijo, 
je spoznala nekaj let starejšega 
sošolca. 

Med vojno je sošolec dobil službo 
pri gestapu v nekem mestu na Go
renjskem. Kot stara znanca sta 
večkrat govorila in se sprehajala. 
Sorodniki zaprtih aktivistov OF in 
ujetih partizanov, ki so vedeli za 
njene dobre zveze s tem raztrgan-
cem, so prihajali k njej na dom in jo 
prosili, naj posreduje, da tega ali 
onega izpustijo iz zapora, da tega ali 
onega ne ustrelijo. Včasih so jo 
prosili, naj prek tega gestapovca 
skuša lačnemu zaporniku tiostaviti 
paket hrane ali sporočilo. 

Dekle je izkoristilo poznanstvo in 
intervencije so se vrstile druga za 
drugo. Tako dolgo, dokler je niso 
gestapovci osumili sodelovanja z OF 
in partizani. Zaprli so jo v begunjske 
zapore. 

Tu, med mračnimi zidovi, se je 
njen položaj dvakrat obrnil v njeno 
škodo. Gestapovci so jo obtoževali, 
da je pomagala komunistom, zapor
nice pa, da je nemška prostitutka in 

vohunka. Razlog za te hude obtožbe 
je bilo dejstvo, da je bila privlačna 
in je vsem mešala glave. Gestapovec 
Guck jo je nekega dne povabil v 
stanovanje in ji odkrito priznal, da 
se je vanjo zaljubil, čeprav je po
ročen in ima doma otroke. Dekle je 
zasliševalcu v partizanih povedalo, 
da v Guckovem stanovanju ni bila 
sama, ampak je bila z njo še ena 
zapornica. Guck se je vedel dostojno 
in ju ni nadlegoval, le dobro je 
obema postregel. 

O tem obisku pri Gucku zapornice 
niso zvedele. Usodno za to žensko je 
bilo, da so jo določili za snažilko 
gestapovske pisarne v Lescah. 
Vsako jutro "so jo z osebnim avto
mobilom odpeljali v Lesce in zvečer 
pripeljali nazaj. Vozili so jo spoto
ma, ko so gestapovci hodili službeno 
na Bled ali po drugih opravkih. 

»Nekoč so hajkali za partizani in 
so name pozabili. Dva dni sem 
ostala brez hrane v pisarni,« je 
pripovedovala zasliševalcu. »Nekega 
večera so v tej pisarni priredili 
gostijo, ki sta se je udeležila tudi šef 
varnostne službe Persterer in šef 
gestapa Rosumeck. Jaz sem jim 
stregla. Okoli polnoči, ko je sprego
vorilo vino, sta me Rosumeck in 
Persterer povabila, naj prisedem k 
njima. Nisem se branila, ker sem 
želela izkoristiti in ju zaprositi, da 
me izpustijo iz zapora. Prepričevala 
sem ju, da sem nedolžna in sem le 
posredovala prošnje znancev - za 
zaprte sorodnike. Persterer mi je 
obljubil, da me bodo kmalu izpustili. 

Pripovedovala je dogodke, za 
katere nikdar nihče ne bi zvedel, če 
bi molčala in jih ne bi sama po
vedala. 

A zakaj jih pripoveduje, če je pro
stitutka in vohunka? se je zamislil 
zasliševalec. 

Zapornice, ki so jo v Begunjah 
videle, kako prihaja in odhaja z 
osebnim avtomobilom iz zapora in v 
zapor, so jo obtoževale, da je 
gestapovska vlačuga. O tem niso 
dvomile. Le katero in zakaj gesta
povci vozijo z osebnim avtomobi
lom. 

Izpustili so jo iz zapora. V do
mačem kraju je bilo nevzdržno. Ze 
prej so jo videli s tistim raztr-
gancem, iz Begunj odpuščeni zapor
niki in zapornice pa so jo še huje 
obtoževali. Povsod je videla zanič -
ljive poglede in zazdelo se ji je, da s 
prstom kažejo za njo. Rada bi 
pokazala, da ni taka, kot jo obre-
kujejo. Kako naj opere madež? 

Nekega dne je prišla v partizane 
na Jelovico. Za njo je s terana 
prispelo poročilo, da je nevarna 
gestapovska vlačuga in verjetno vo

hunka. Aretirali so jo in zasliševali. 
»Zakaj nisi šla v partizane v do

mačem kraju?« jo je vprašal preisko
valec. 

»Nisem upala. Ubili bi me, ker so 
me sojetnice iz Begunj obtoževale, 
da sem prostitutka in vohunka.« 

Zasliševalcu je podrobno opisala 
svoje življenje in odnos do tistega 
sošolca, gestapovca in potem v zapo
ru do gestapovcev in policistov. 

Ob koncu njene pripovedi jo je 
preiskovalec naravnost vprašal. Ko
likokrat in s katerimi gestapovci si 
občevala?« 

Dekle je povesilo glavo in tiho od
govorilo: »Še nikoli z nobenim, a kaj 
šele z Nemcem, posebno gestapov-
cem.fl 

Zasliševalcu je zaprlo sapo. Naj ji 
verjame? So vsa poročila s terana 
laž? Njena pripoved je bila sicer 
videti prepričljiva, a so jo na takšen 
zagovor lahko pripravili gestapovci. 
Dovolj časa so imeli. 

Da bi se dokopal do resnice, se je 
zasliševalec odločil za potezo, ki je 
bila verjetno edinstvena med NOB v 
Sloveniji. 

»Ali dovoliš, da te pregleda zdrava 
nik?« 

Prikimala je. Poslali so jo v parti
zansko bolnišnico, kjer jo je pre
gledal zdravnik. 

Ko se je vrnila v spremstvu stra
žarjev, je preiskovalec nestrpno str
gal ovojnico, da bi čim hitreje pre
bral zdravniško poročilo. 

»Dekle še ni imelo opravka z moš
kim in je nedolžna,« se je glasilo 
zdravniško potrdilo. 

Ostala je v partizanih in je danes 
članica ZZB NOV. Z njenega obraza 
še vedno kot senca veje odsev 
nekdanje lepote, ki ji ni prinesla 
srečo ne med vojno in ne po vojni 

Zdravniško potrdilo o njeni ne
dolžnosti je še vedno v arhivu VOS. 
Potrdilo, ki je nekoč nekemu dekletu 
rešilo življenje in je opralo blata, v 
katerega so je pahnili zlobni jeziki. 

ŽELEZAR 11 Znanilci jeseni 



O NADALJNJEM DELU DRUŽBENIH SVETOV V OBČINI 
V četrtek, 10. septembra so se na skupni seji sestali svet za druž

benopolit ični sistem in samoupravljanje, svet za družbenoekonomski 
razvoj in družbeno planiranje in svet za gospodarjenje s prostorom pri 
skupščini občine'Jesenice . Namen skupnega sestanka je bil, da pre
gledajo dosedanje delo in se dogovorijo o nadaljnjem delu svetov. Na 
sejo so bili vabljeni tudi predstavniki vseh občinskih družbenopolitič
nih organizacij, kot soustanoviteljic svetov, žal pa se je seje udeležil le 
predstavnik občinskega komiteja zveze komunistov. 

Iz uvodnih informacij je bilo raz
vidno, da se je svet za družbenoeko
nomski razvoj, in družbeno planira
nje sestal petkrat, medtem ko sta se 
ostala sveta sestala le na kohsti-
tuantnih sejah, čeprav je od obliko
vanja svetov preteklo ze skoraj eno 
leto. To nedvomno kaže, da se niti 
sveti, niti ustanovitelji svetov niso 
dovoli poglabljali v to, da bi sveti 
postali eden izmed pomembnih de
javnikov pri demokratizaciji spreje
manja sklepov na vseh ravneh odlo
čanja v naši družbi in oblika delov
nega povezovanja med državnimi 
organi in njihovimi aparati z odločil
nimi dejavniki samoupravne in poli
tične strukture naše družbe, kakor 
poudarja Edvard Kardelj v svoji 
študiji Smeri razvoja in političnega 
sistema socialističnega samouprav
ljanja. Vsekakor bi morali iskati 
odgovore za delo svetov v navedeni 
študiji Edvarda Kardelja, v kateri je 
v poglavju Družbeni sveti — oblika 
demokratične priprave družbenih 
odločitev, teoretično idejnopolitično 
in praktično osvetlil delovanje in 
vlogo družbenih svetov v našem so
cialističnem samoupravnem siste
mu. Čeprav je bilo na seji poudarje
no, da je vsebina delovanja družbe
nih-svetov jasna in da je vprašljiva 
le aktivnost svetov, se nam zdi, da 
gre tudi še za nerazčiščena vsebinska 
vprašanja in ravno zato bi se morale 
pri delu družbenih svetov mnogo 
bolj angažirati občinske družbeno
politične organizacije. Premalo pa je 
bilo tudi pobud, je bilo ugotovljeno 
na seji, s strani izvršnega sveta 
skupščine občine, upravnih organov, 
zborov skupščine občine, družbeno
političnih organizacij in občanov pri 
oblikovanju različnih predlogov. 

»Čeprav družbeni sveti oblikujejo 
samo predlog,« pravi Edvard Kar
delj v svoji študiji, »pogosto v več 
variantah in z alternativami, pa 
vendar prevzemajo politično in stro
kovno odgovornost za te predloge in 
so kot takšni lahko resna opora ti
stih delegatskih skupščin ali njiho
vih izvršilnih organov, ki morajo na 
koncu reči »da« ali »ne«. Toda ko ti 
organi odločajo oziroma ko se 
odločajo za eno ali drugo rešitev, 
imajo pred seboj že mnenja in stali
šča veh tistih družbenih dejavnikov, 
ki so sodelovali pri delu svetov. V 
tem je eno izmed pomembnih demo
kratičnih jamstev, da bodo te odloči
tve v največji možni meri v skladu 
z realnimi potrebami družbe in 
s stanjem družbene zavesti.« 

Po Kardeljevih opredelitvah se 
namreč sveti ne morejo institucio
nalizirati kot nekakšna zaprta tele
sa, ampak se delegati morajo menja
ti, odvisno od narave problemov, ki 
so na dnevnem redu. »Člani svetov,« 
pravi- Kardelj, »niso posamezniki, 
ampak določene organizacije in dr
žavni organi, razen ko gre za zna
nost, ki lahko sodeluje pri delu sve
tov ali prek delegatov določenih 
znanstvenih institucij ali prek posa
meznih znanstvenih delavcev, ki 
lahko posebej pomagajo pri obdelavi 
konkretnih vprašanj.« Jeseniški 
družbeni sveti imajo stalne delegate 
družbenopolitičnih organizacij in 
skupščine, kar naj bi bila verjetno le 
prehodna oblika delovanja, kar pa 
seveda ne onemogoča, da bi se krog 
delegatov pri obravnavanju posa
meznih konkretnih vprašanj ne raz
širil z ideologi, strokovnjaki, pozna
valci problemov. 

Ker so družbeni sveti, poudarja 
Edvard Kardelj, organi vseh družbe
nopolitičnih organizacij in družbe-
nopolitičnin skupnosti, ne bi smeli -
dovoliti, da bi se razprave podvajale, 
da bi, na primer, o določenem vpra
šanju razpravljali na vseh ravneh, 
ampak- naj bi vprašanja, ki jih 
obravnavajo družbeni sveti takoj šla 
na organe, ki neposredno odločajo. 
»Seveda pa bi morali zagotoviti, da 
bi udeleženci pri delu družbenih sve
tov zares ažurno in popolno informi
rali svoje organizacije o svojem delu, 
ne pa da bi menili, da je njihova 
aktivnost končana s tem, ko so sode
lovali pri delu sveta. Tako bi se raz
bremenili tudi številnih sestankov, 
na katerih so najbolj pogosto angaži
rani eni in isti ljudje oziroma podva
janje poslov,« pravi Edvard Kardelj 
v svoji študiji. 

»Družbeni sveti niso pomembni 
samo kot oblika demokratičnega so
delovanja in družbene kontrole v 
političnem sistemu, ampak tudi opo
ra za delo samih udeležencev v teh 
svetih, predvsem družbenopolitičnih 
organizacij. Pri delu teh organizacij 
— tudi v zvezi-komunistov — se že 
dalj časa kaže zelo nevarna slabitev 
marksistične teoretične in strokovne 
baze praktičnega dela. S tem v to 
delo stihijsko prodira empirizem in 

pragmatizem pa celo jalova politič
na fraza. Ta tendenca je še zlasti 
škodljiva za vlogo zveze komuni
stov, ki je prav v povezovanju idejne 
in praktične akcije na podlagi pover 

zovanja teorije in prakse. Zveza ko
munistov Jugoslavije se je v zad
njem času aktivno postavila po robu 
tej tendenci, vendar ne moremo trdi
ti, da je problem žerešen. Še vedno 
se zastavlja vprašanje marksistične
ga teoretičnega in drugega strokov
nega znanja v zvezi komunistov in 
drugih družbenopolitičnih organiza
cijah, zlati še v vrstah najodgovor
nejših kadrov, znanja, ki je nujno za 
napredno praktično akcijo. 

Seveda to he pomeni, da mora biti 
vsak komunist ali. sindikalni funk
cionar znanstvenik. Toda vsekakor 
se mora opirati na marksistično teo
retično misel in na vsa znanstvena 
spoznanja, ki so nujna za kvalifici
rano odločanje o zadevah samo
upravnega in družbenega upravlja
nja. Eden izmed načinov urejanja 
tega problema pa so vsekakor tudi 
družbeni sveti. Kajti glede na to, da 
se morajo pri delu družbenih svetov 
teorija in praksa, strokovno znanje 
in izkušnje, smoter in način njego
vega uresničevanja najpogosteje ze-
dinjevati in ker se morajo v njih 
združevati najustvarjalnejše sile 
družbe, so lahko ti sveti opora tako 

za delegatske skupščine in državne 
organe kakor tudi za družbenopoli
tične organizacije,« zaključuje svoje 
misli Edvard Kardelj v poglavju o 
družbenih svetih. 

Če bi obstoječi družbeni sveti v 
občini, in morda bi lahko razmišljali 
še o kakšnem, zaživeli v smislu Kar
deljevih opredelitev, bi se marsikdaj 
lahko izognili raznih parcialnih ali le 
trenutno koristnih odločitev pa celo. 
konfliktov do katerih prihaja ob raz
ličnih sklepih, ki so bili,sprejeti brez 
zadostnih poprejšnjih konzultacij 
ali brez zadostnega upoštevanja po
sameznih interesov. Najbrž bi resno 
morali razmišljati o osnovanju druž
benega sveta za usklajevanje skupne 
porabe, kar se doslej izvaja v glav
nem na nivoju profesionalnih sekre
tarjev samoupravnih interesnih 
skupnosti, brez potrebne korelacije 
teorije in prakse, strokovnega zna
nja in izkušenj pri opredeljevanju 
usklajenega razvoja družbenih de
javnosti v občini. Tako pa se nam 
dogaja, da smo z razvojem na neka: 

terih področjih prišli v slovenski vrh, 
na drugih pa capljamo na repu, da se 
nekje kopljemo v izobilju, drugje pa 
manjka denarja. 

Nedvomno so po skupni seji vseh 
treh družbenih svetov pri skupščini 
občine nekatera vprašanja delova
nja bolj jasna. Najbrž pa bi taka in 
morda še bolj poglobljena seja 
morala biti že na samem začetku, da 
ne bi sveti životarili skoraj celo leto. 
Odgovornost za to pa nosijo pred
vsem ustanovitelji družbenih svetov 
— družbenopolitične organizacije 
občine in skupščina občine, ki so in 
morajo biti sestavni del delovanja 
družbenih svetov v občini . 

KRATKE NOVICE 
IZ JESENIŠKE OBČINE 

DOKONČATI OSNOVNO ŠOLO 
Več kot 3000 delavcev v jeseni

škem združenem delu še nima do
končane osnovne šole, pa bi bilo 
nujno potrebno, da bi jo imeli, tako 
zaradi dela, kakor boljšega sodelo
vanja v samoupravnem dogajanju." 
Ravno zato si sindikati prizadevajo, 
da bi do leta 1985 vsi zaposleni vsaj 
do 45 let starosti dokončali osnovno 
šolo. Tudi Delavska univerza Polde 
Stražišar na Jesenicah si prizadeva, 
da bi vključila v večerno šolanje čim 
več' zaposlenih. Seveda je to šolanje 
prilagojeno potrebam zaposlenih, je 
pa brezplačno, saj delavci plačajo le 
knjige. 

OBISK V VRBI 
IN DOSLOVČAH -

Prešernovo rojstno hišo v Vrbi si 
je avgusta ogledalo 557 otrok in 1096 
odraslih, Finžgarjevo v Doslovčah 
pa 19 otrok in 40 odraslih, kar je 
precej manj kot lani v tem mesecu. 

OŠ TONE ČUFAR 
S 1106 UČENCI 

Osnovna šola Tone Čufar na Je
senicah sodi med največje -celo
dnevne osnovne šole v naši repu

bliki, največja pa je v jeseniški 
občini. V tem šolskem letu jo obi
skuje 1106 otrok, ki so vključeni v 45 
oddelkov. Od 1. do 7. razreda obi
skujejo celodnevni pouk, le osmi 
razredi ga nimajo. V šoli je letos pet 
prvih razredov, v katerih je 162 
otrok. 

Od ponedeljka, 14. septembra 
dalje pa so začeli s poukom prej. Do 
konca šolskega leta se bo začenjal ob 
7. uri in 30 minut, predvsem zaradi 
tega, da bi imeli tisti učenci, ki se 
vozijo boljše avtobusne zveze. 

POKLONILI SO SE SPOMINU 
JOŽETA GREGORČIČA 

GORENJCA 
V soboto, 12. septembra so se v 

Radovljici pri spomeniku padlim in 
na Lipniški planini na Jelovici 
poklonili spominu Jožeta Gregorči-
ča-Gorenjca in ostalih borcev Selške 
čete, ki so v boju za osvoboditev 
izpod okupatorjevega jarma žrtvo
vali svoja življenja. 

Obakrat so mladi pripravili kul
turni program, pri spomeniku v RaT 

dovljiei je govoril predsednik OK 
ZSMS Radovljica Jože Dežman, na 
Lipniški planini pa predsednik OK 
ZSMS Jesenice Danilo Klinar. 

Rk 

»IN NJEGOVA DUŠA 
BO PRIŠLA K BOGU..." 

12 ŽELEZAR 

Tako je v torek, 8. septembra 
1981, končal svoj govor ob grobu 
invalida Viktorja Ambrožiča, 
pripetega od bombardiranja 
Beograda 6. aprila 1941 na svoj 
voziček, prepuščenega vsa dolga 
desetletja negi svoje žene, zavze
tega družbenopolitičnega delav
ca dovški župnik gospod Alojz 
Avgušt in. Potem je pod Knifiče-
vo taktirko1 železarska godba zai
grala žalost inko, dva prapora sta 
se mu po trikrat priklonila v 
grob . . . Amen. 

Onemeli pogrebci smo čakali, 
kdaj bo kdo stopil h grobu in mu 
spregovoril, č l o v e k u , ki je bil 
sicer priklenjen na voziček, ki 
pa je kljub temu držal pokonci 
vso invalidsko organizacijo v 
Dolini, ki je ljudem v vaseh napi
sal na stotine prošenj in pritožb, 
ki je bil aktiven član v organi
zaciji zveze borcev pa še marsi-
kod drugod. 

Nikogar ni bilo, da bi mu ob 
grobu rekel dobro besedo. 

Samo stali smo in se začudeni 
sprsš© vftli* 

KAKO J E K A J T A K E G A MO
GOČE? 

Nihče , prav nihče razen župni
ka nima temu plemenitemu člo
veku ničesar reči. 

Vse popoldne in pozno v noč 
smo v obeh vaseh, v Mojstrani in 
na Dovjem, o tem govorili. Priza
deto, kajti ni nam bilo vseeno: 
vsi, prav vsi, ki smo ga poznali, 
dobro vemo, da mu je bilo 
presneto malo mar, kam bo 
prišla njegova duša. Gospod 
župnik je lepo orisal njegovo živ
ljenje, trpljenje in njegovo delo. 
Svoj govor je pač zaključil, kot 
mu narekuje poklic. 

Toda kje so ostali drugi? 
Invalidi. 
Zveza borcev. 
SZDL. 
Upokojenci. 
Kdo je kriv, da temu dobremu 

človeku nihče ni spregovoril ob 
grobu nekaj mehkih besed: 

POČIVAJ V MIRU, VIKTOR! 
PA H V A L A ZA VSE, KAR SI 
NAM DOBREGA STORIL! 

Zagrebli so ga kot niče ta. 
Še kako razumem Viktorjeve-

ga brata, ki je iz protesta proti 
takemu ravnanju demonstrativ
no odkorakal od groba. 

Tovariši , sprašujem: 
K D O je kriv, da ste Viktorja 

Ambrožiča zagrebli v molku? 

Janez Svoljšak 

Tavčarjeva cesta na Jesenicah (Foto I. Kučina) 

NA JESENICAH 
OD 21. DO 25. SEPTEMBRA AKCIJA 

BREZHIBNO VOZILO JE VARNO VOZILO« 

V začetku tega tedna se je v Sloveniji začela akcija z naslovom 
»brezhibno vozilo je varno vozilo«. Poteka tako, da v posameznih 
občinah pooblaščene organizacije združenega dela za opravljanje teh
ničnih pregledov brezplačno pregledujejo vozila in voznike, ob tem 
opozorijo na napake oziroma pomanjkljivosti svojih vozil. Glavni 
namen te akcije pa je, da se izboljša prometna varnost na cestah, na 
katerih še vedno plačujemo prevelik krvni davek. 

Tehnične preglede vozniki oprav
ljajo enkrat letno, seveda pa potem 
v obdobju dvanajstih mesecev pride 
do velikih sprememb na vozilu, tudi 
do okvar tako važnih delov, da s tem 
lahko pride do nesreče. 

Akcija »brezhibno vozilo je varno 
vozilo« je pa priložnost da vozniki 
med dvema tehničnima pregledoma 
dajo pregledati svoje vozilo brez
plačno in se tako prepričajo, ali je 
njegovo vozilo brezhibno ali pa ga 
bo potrebno odpeljati k mehaniku. 
Danes je v našem prometu žal vse 
preveč tehnično neurejenih vozil, ki 
seveda pomenijo stalno nevarnost 
za varen potek cestnega prometa. 

To akcijo je pripravil republiški 
svet za preventivo in vzgojo v cest
nem prometu skupaj z Zvezo sindi
katov Slovenije, republiškim sekre
tariatom za notranje zadeve. Avto 
moto zvezo Slovenije, Zvezo zdru
ženj šoferjev in avtomehanikov in 
Gospodarsko zbornico Slovenije. V 
akciji sodelujejo še sveti za preven
tivo in vzgojo v cestnem prometu v 
posameznih občinah, delovne orga
nizacije pooblaščene za opravljanje 
tehničnih pregledov in še nekatere 
druge organizacije, ki imajo takšne 
naprave. 

Na Jesenicah bo akcija »brezhib
no vozilo je varno vozilo« potekala 
od ponedeljka 21. do vključno 25. 
septembra in sicer vsak dan od 12. 

do 15. ure, v sredo 23. septembra pa 
od 12. do 17. ure. 

Vozniki bodo lahko pripeljali 
svoja vozila na jeseniški Viator na 
Plavžu, kjer tudi sicer opravljajo 
tehnične preglede. Voznikom, ki 
bodo pripeljali svoja vozila, bodo od
govorni delavci za tehnični pregled 
vozil pregledali najosnovnejše sklo
pe, ki vplivajo na varnost prometa 
in sicer delovanje zavor, krmilnega 
mehanizma,, svetlobno-signalnih 
naprav in gume. 

Na testirnem mestu bodo sodelo
vali tudi predstavniki sveta za pre
ventivo in vzgojo v cestnem prome
tu pri skupščini občine Jesenice, 
avto moto društva in drugi. 

V akciji bodo udeležence tudi 
anketirali o tehničnih pomanjkljivo
stih, ki bodo ugotovljene na vozilih, 
o vgrajenih varnostnih pasovih in o 
uporabi varnostnih pasov v osebnih 
avtomobilih ter o številu vgrajenih 
naslonjal za glavo. Poleg tega bodo 
voznikom tudi pomagali in delili 
propagandno gradivo. 

V okviru naših skupnih prizade
vanj za kar največjo varnost v cest
nem prometu organizatorji akcije 
pričakujejo, da bodo vozniki iz je
seniške občine prišli na brezplačni 
tehnični pregled v čimvečjem števi
lu. Po tem pregledu bo vožnja brez 
dvoma bolj varna in prijetna. 

J. Rabič 

KAKO SE BOMO V LETOŠNJI 
ZIMI GRELI S PREMOGOM? 

Toplih poletnih dni je oči tno konec in naše misli že hitijo v jesen
ski in zimski čas , ko bo potrebno nabaviti kurjavo za mrzle dni. Danes 
ni več tako kot včasih, ko si naročil premog in so ga že čez nekaj dni 
pripeljali pred hišo. Preskrba s premogom očitno postaja vse bolj 
pereč problem, saj so dobavni roki iz leta v leto daljši. Stanje se tudi 
pred letošnjo zimo bistveno ne popravlja tako, da se nekateri občani 
že sedaj upravičeno sprašujejo, kako se bodo greli pozimi, še posebno 
Če bo spet tako ostra zima kot je bila lanska. 

Ko smo se prejšnji teden oglasili 
na jeseniškem Universalu nam niso 
mogli dati kaj dosti spodbudnih po
datkov, da se bo oskrba s premogom 
do konca leta izboljšala. 

Za področje Gorenjske skrbita za 
dobavo premoga Kurivo Naklo in 
Universal Jesenice. Za letošnje leto 
sta ta dva dobavitelja pri premogov
nikih naročila 120 tisoč ton premo
ga. Od tega večino s pogodbami, 
nekaj pa tudi na osnovi večletnega 
skupnega sodelovanja z nekaterimi 
premogovniki. 

Do 1. avgusta so dobili 10.542 ton 
premoga ali 1500 ton manj kot v 
enakem obdobju v lanskem letu. Pri 
jeseniškem Universalu sedaj do
stavljajo premog kupcem, ki so' ga 
naročili in plačali akontacijo v no
vembru in decembru lanskega leta. 
To velja za boljši premog. S plačano 
akontacijo sedaj čaka še 560 kupcev, 
ki so del zneska že vplačali do 23. fe
bruarja. Čeprav nam niso mogli 
zagotovo potrditi, pa je vendarle 
upati, da bodo ti kupci premog le 
dobili do. konca leta. Težave so pred
vsem z boljšim premogom, ki ga 14 
dni niso prejeli niti tone. 

Nekoliko boljši obeti se kažejo pri 
lignitu, ki ga sedaj dobavljajo kup
cem, ki so ga plačali v januarju 
letošnjega leta. Pričakujejo, da bodo 
do konca leta dobili predvsem več 
lignita iz Velenja. 

Po 23. februarju ne sprejemajo več 
akontacije, temveč vsak pri vpisu 

dobi evidenčno številko. S temi šte
vilkami sedaj že čaka 1550 naročni
kov. 

Kako priti do premoga? Očitno 
postaja v teh dneh to vse bolj 
aktualno vprašanje. Ena izmed mož
nosti je tudi nabava briketov iz 
Zvezne republike Nemčije. Seveda je 
za ta premog treba seči precej globje 
v žep saj je akontacijska cena 4900 
dinarjev. Prednost nabave briketov 
pa je, da jih dobite že nekaj dni po 
vplačilu akontacije. Kakorkoli že, 
nekaj možnosti je, da tudi tako 

, dobite premog, seveda precej dražje. 
Pri jeseniškem Universalu so ob 

vseh težavah pri preskrbovanju 
nemočni, saj so odvisni od premo
govnikov, ki premog dobavljajo. 
Situacija se je v zadnjih letih iz
redno spremenila. Včasih so premo
govniki premog celo ponujali, danes 
pa se je vsa stvar očitno bistveno 
spremenila. 

V vseh premogovnikih se sedaj 
zavzemajo za soviaganja, to pa je 
seveda potem zagotovilo za boljšo 
preskrbo. Kurivo Naklo in jeseniški 
Universal sovlagata v tri rudnike v 
Bosni in Hercegovani in sicer Zeni
co, Bilo in Brelo. Za soviaganja 
v ostale rudnike pa zaenkrat nimata 
pogojev, saj je za ta korak treba 
odšteti izdatna sredstva, ki pa jih ta 
dva dobavitelja zaenkrat ne moreta 
nameniti. 

J. R. 



NOVOSTI NA POLICAH JESENIŠKE KNJIŽNICE 

David Herbert LAWRENCE: De
vica in cigan. Tri novele. Pomur
ska založba 1981. 

Pred desetletji je bil Lawrence 
med našimi bralci še kar priljubljen 
avtor. Ne samo zaradi »zloglasnega« 
Ljubimca lady Chatterley; prav 
radi so brali tudi Mavrico, Sinove 
in ljubimce, Zaljubljene žene. 
Poleg omenjenih del je že pred vojno 
izšla v slovenščini tudi novela Žena 
je odjezdila. Ta tekst ima nekaj 
skupnega s Princesko, drugo zgod
bo v pričujoči knjigi. 

Lawrence nemara ne bi bil več za
nimiv, če bi šlo samo za to, da je bil 
borec proti zlagani viktorijanski mo
rali. Te morale ni več — ali pa je 
morda le zamenjala kožuh kot volk 
iz pregovora? O Lawrencu je mogoče 
reči vse mogoče: da je bil genialen 
ali povprečen pisatelj ali celo avtor 
povsem zgrešenih del. Celo to, da je 
mogoče komu kdaj malce dolgoča
sen, tega ali onega bo morda odbija
lo že samo temačno okolje, v kate
rem uspevajo njegovi junaki. Kako 
drugačna-so fista dela, ki se ne doga
jajo na Otoku, na primer prej ome
njena Žena, ki je odjezdila! 
Lawrence je bil strasten in pristran
ski pisatelj, rad je ideologiziral: raz-
polavljal svet v dve nasprotujoči si 
poluti. 

V številnih delih tega avtorja 
lahko zasledimo vodilni motiv: boj 
med moškim in žensko. Pri tem tako 
razdeljuje vloge, da je moški navad
no bolj prvinsko bitje, ženska pa bolj 
civilizirano. Poleg Ljubimca lady 
Chatterley — domnevam, da so ta 
roman prebrali skoraj vsi bralci naše 
rubrike — so vloge tako razdeljene 
tudi v vseh zgodbah v pričujoči knji
gi. Pri Devici in Ciganu že sam 
naslov govori o tako pojmovani 
dvojnosti. 

Na čigavi strani je torej avtor, 
kadar strastno opisuje ta boj med 
spoloma? Navadno kajpak z mo
škim, saj mu je predvsem do tega, da 
brani naravo pred civilizacijo. Tega 
seveda ne smemo jemati preveč she-

* matično: tudi ženska ima v sebi take 
in drugačne prvine, ki so mu nemara 
hudo povšeči. Zanimivo bi bilo pre
brati Lawrencove eseje o psihoanali
zi, o podzavestnem. Po pričujočih 
zgodbah sodeč se ni ukvarjal samo s 
Freudom, ampak tudi z Jungom. To
rej, četudi je avtor navadno na stra
ni moškega, pa vendar opisuje svet z 
ženske plati. In poglablja se pred
vsem v žensko dušo, moškega juna
ka navadno vidimo samo od zunaj in 
nam ostane nerazumljiv, iraciona
len. Včasih seveda potegne tudi z 
žensko, navadno takrat, kadar opi
suje tiste skrite sile v njej, ki se 
hočejo ukloniti moškemu. 

V ilustracijo povedanega: v vseh 
treh novelah — če to niso prej krat
ki, nerazčlenjeni romani? — je 
moški junak, kot rečeno, bolj primi
tiven, bolj prvobiten, bolj nagonski. 
Ljubimec lady C. je bil gozdar, tudi 
•ssi trije moški junaki v pričujoči 
knjigi so pripadniki izkoriščanih raz
redov. Ženske pa so nasprotno 
razumna, samosvoja, preračunljiva 
in kultivirana bitja. Vendar za ju
nakinje izbira take ženske, ki jih 
neka skrivna sila vleče na drugo 
stran. 

Karkoli se že tu dogaja, je povzro
čeno od skrivnostnih prvobitnih sil, 
morda od podzavesti. Na drugi stra
ni pa vidimo, da so te zgodbe napisa
ne zelo naturalistično. Dialog je 
včasih tak, kot bi ga napisal kak 
današnji veristično usmerjeni dra
matik. K tej naturalistični perfekciji 
sodi recimo razumevanje mladih lju
di, zelo konkretno podajanje njiho
vih misli, njihovih reakcij, njihovih 
besed. Pol stoletja pred dramatiki in 
scenaristi, ki podajajo način življe
nja mladih generacij s fotografsko 
natančnostjo in ki znajo govoriti v 
njihovem jeziku, je L. dal dobre 
zglede za tak pristop do snovi. 

Ce je jedro zgodbe pri njem 
navadno mitsko občuteno — če gre 
vedno za boj med pravljičnimi silami 
— potem je. v knjigi najbolj tipično 
Lawrencova Princeska. Ta je tudi 
slogovno najbolj popolna", prvine in 
avtorjeve težnje v njej so najbolj zli-
ter Tudi tu imamo pred seboj sa
mosvojo in trmasto žensko, ki se 
noče — kot bi hotela Narava — 
ukloniti moškemu. V Lisjaku odpu
ščeni vojak s svojim prihodom na 
samotno kmetijo zmoti idilo dveh 
starih devic, morda lezbijk, ki tu po
skušata umno kmetovati. V tej 
zgodbi se zdi, da bo na koncu zmagal 
moški. Vendar pri Lawrencu, kot se 
zdi, ni mogoča zmaga, ki vodi y spra
vo in pomiritev: razen tragičnega 
izida je mogoče le še nadaljevanje 
spopada na drugi ravni. 

Novela, po kateri je dobila naslov 
knjiga, je v zasnovi še najbolj reali
stična. Tu gre za opis angleškega 
okolja, ki ga poznamo iz mnogih po
dobnih romanov drugih avtorjev. 
Zatohlo družinsko življenje v župni-

šču, tiranski oče, tercialska teta, 
stara mati, ki je prava pošast v svoji 
vegetirajoči starčevski normalnosti. 
Prebujajoči se dušici župnikovih 
dveh hčera pa silita ven iz te-zaduš-
ljivosti. Že nešteto realističnih ro
manopiscev — ne le angleških — je 
uporabilo ta motiv: ali se bo mladi 
junak (tu junakinja) uklonil, pustil 
pohabiti, prilagodil? Biti realist po
meni vedeti, da se večina prilagodi, 
in temu spoznanju so skoraj vsi 
realisti prikrojili razplete svojih 
zgodb: 

Tudi Lawrencova devica — župni-
kova hči Yvette, ki je na skrivaj za
ljubljena v ciganskega krošnjarja — 
bo na koncu postala hinavka, .se 
uklonila meščanski morali, skrbela 
zgolj za videz. Prej pa ji avtor do
voli, da se na skorajda obreden 
način izzivi v nekakšni superroman -
tični orgiji. Kar se dogaja tik pred 
koncem te zgodbe, je podobno naj
bolj brezumnim mladostniškim sa
njarijam: naravna ujma je povod za 
to, da se moški in ženska skupaj sle-

četa. Prizor bi v okviru realistične 
zgodbe učinkoval otročje, če ne bi bil 
hkrati tako sugestivno opisan, da 
smo ga pripravljena vzeti kot ne
kakšno simboliko. 

Po zaslugi pisateljev kot je 
Lawrence in njemu podobni (nvpr. 
Durrell) si ljudje, ki poznamo svet in 
ljudi bolj iz knjig kot sicer, ustvarjaT 
mo malce sojevrstno podobo o Bri
tancih: pripisujemo jim svobodomi-_ 
selnost in širokosrčnost, domneva
mo, da so pri njih zapeti suhoparni 
in konservativni samo župniki in 
stare device. Lawrence pravzaprav 
nadaljuje z romantičnim uporom, ki 
ga poznamo že iz Viharnega vrha 
Emily Brontejeve.- Tako uporništvo 
je našlo dovolj čustvenega odziva v 
mnogih rodovih bralcev. Sicer pa 
bomo videli, kako bodo mlajši rodovi 
sprejeli pričujočo knjigo in novo 
izdajo Ljubimca lady Chatterley; 
razen tega pa še Belega pava in 
Aronovo palice, katerih izid založ
ba že napoveduje. 

Marko Hudnik 

V NOVIGRADU POTEKA ŠOLA V NARAVI 

Vsak, komur sta pri srcu rast in razvoj naše -umetnosti, more z 
zadoščenjem ugotoviti, da smo v povojnem času, se pravi od osvobodi
tve do danes zabeležili taksen kvaliteten in kvantiteten dvig umetni
ške zmogljivosti, da si kaj takega prejšnje generacije ne bi upale niti 
pomisliti. Se več, priče smo Širjenju umetniške dejavnosti iz strogih 
profesionalnih krogov med najširše občinstvo, iz mestnih središč v 
podeželsko področje. Umetnost — last vseh delovnih ljudi ni samo 
geslo, marveč postaja v neštetih amaterskih dejavnostih, v modernih 
oblikah komuniciranja z najširšimi delovnimi množicami v mestu in 
na vasi, v galerijah, uči lnicah in tovarnah, resnica. Bistveno spre
membo zapažamo tudi v naprednejšem pojmovanju, kaj je umetnost in 
kdo je umetnik. 

Gotovo se še vsi spominjamo šol
skih let, ko je likovni pedagog enega 
učenca hvalil, češ ta ima »roko« — 
»dar« za risanje, iz njega bo še kdaj 
umetnik, drugemu pa očital, da 
vsega tega nima. Danes pa vemo, da 
ni edino zveličaven prirojen »dar« — 
»roka« za risanje ali slikanje in ki-
parjenje, saj so umetniku dovoljena 
različna sredstva, da jih uporabi za 
izražanje svojih zamisli. Ce nima 
»roke«, torej tudi ravnilo ali šestilo, 
nekdaj rezervirano zgolj za inženir
je; pa tudi diapozitivi, najrazličnejši 
fotografski postopki in celo najso
dobnejši računalniki — da avtor z 
njihovo pomočjo izrazi svojo likovno 
predstavo. 

Svet organske skupnosti in lepote, 
ki nas obkroža in hodimo kot slepci 
mimo njega vsak dan, je vsebina, ki 
jo odkriva in nam jo v fotogramih 
ponuja v pokušnjo ta članek. Se 
tako površen opazovalec se mora ob 
njem zamisliti in se vprašati, ali ni 
izgubil po malomarnosti nešteto 
dragocenih trenutkov, ko ni znal 
»videti«, čeravno je gledal, in ni znal 
»uživati«, čeravno si je želel občut
kov ugodja ob takih neprecenljivih 
likovnih dragocenostih, kot se nam 
kažejo drobne belo-čme pletenine 
vsemogočih listov, ujete v žarečo ne-
gibnost fotografske predstavitve. 
Zdaj zgolj preprost list, skoraj nečle-
njen, z ogrodji žil kot usmerjevalni
mi napotki našemu pogledu, pa spet 
drug ves bohoten.in baročen, ves na-
kršljen na robovih, prekipevajoč od 
bogastva struktur nekakšnih listnih 
krivin kapilar, ki spredajo tenko paj-
čevinasto mrežo, s katero se naše 
oko ujame v opojnem doživetju. 

To so fotogrami, slike, ki jih avtor 
ustvarja s pomočjo fotografske teh
nike. Avtor je cvetnim listom ali 
cvetju dodal nekaj svojega,~pravza-
prav precej več, kot to izgleda na 
prvi pogled. Zbirati je moral med 
številnimi listi, ker vsak list ni do
volj zanimiv, da bi pritegnil pozor
nost gledalca s svojo včasih zelo 
enostavno ali pa bogato obliko. List 
je potrebno — kot se reče — posta
viti v format, ga vkomponirati v 
okvir slike. Saj že popolnoma dru
gače deluje, če ga položimo pod 
gornji rob ali ga spustimo do spod
njega. List lahko položimo vertikal
no ali postrani, ga več ali manj 
osvetlimo, s fotopostopkom izostri
mo ali zmehčamo ostrino listnih ro
bov in ga povečujemo ali zmanjšuje

mo. Vse našteto in še veliko več 
variant je na razpolago izdelovalcu 
fotogramov, da po svojem občutku 
izkoristi ali celo prekosi naravo in 
naredi njeno različico, neko umetni
ško stvarnost. Na ta način ustvarje
ne oblike, lahko rečemo — fantazij
ske oblike, so tako neobičajne, ko
maj stvarne, skrite v črno bele čip- -
kaste liste, ki jih vidimo vsak dan, 
pa v njih ne odkrijemo izraznega bo
gastva, dokler nam ga ne ponudi 
slika — fotogram. 

Narava je neizmerna zakladnica 
oblik, treba je samo znati vanjo 
pogledati in se obogatiti z njeno le
poto. 

Ta članek naj nam bo hkrati spod
buda in opozorilo. Spodbuda vsem 
tistim, ki občutijo v sebi vročo željo 
in potrebo po izražanju pa se ne 
upajo začeti, ker so prepričani, da 
da nimajo »roke«. Vsem tem naj bo 
to razmišljanje spodbuda, da bodo 
začeli spoznavati naravo in v njej 
odkrivati vse lepo in privlačno. V 
tem ne bodo našli samo zadovoljstva 
in smiselne življenjske dopolnitve, 
ampak tudi osnovo za lastno obliko
vanje. 

Planinci, taborniki in vsi ostali, ki 
ljubijo naravo in vse v njej, imajo v 
tehniki fotograma neizčrpne možno
sti raziskovanja in oblikovanja. Sam 
postopek izdelave fotogramov ni 
kompliciran in ne zahteva posebne 
opreme. Popolnoma ustreza oprema 
za izdelavo fotografije, kar pomeni: 
razvijalec, voda za vmesno izpiranje, 
fiksir in voda za pranje fotogramov. 
Za izdelavo fotogramov je najboljši 
dokumentni papir, ki ga izdeluje Fo-
tokemika-Zagreb v formatih A4 in 
A3. "Dokumentni papir položimo na 
mehko podlago z emulzijo navzgor. 
Na papir nato položimo list ali cvet 
in ga obtežimo z debelim steklom. 
Mehka podlaga pod papirjem omo
goča boljše prileganje lista ali cveta 
na papir. List ali cvet moramo 
osvetliti toliko, da ga presvetlimo, 
ker je struktura listov ali cvetov zelo 
različna in zaradi tega tudi ekspona-
ža. Eksponažo določimo s pojnočjo 
poskusnega papirčka. Eksponirani 
papir razvijemo in fiksiramo nor
malno po navodilih, ki so dana za 
uporabo kemikalij. Vsak fotogram je 
unikat, ker je nemogoče popolnoma 
enako eksponirati in razviti še eno 
sliko, prav to pa daje temu delu po
seben čar. Pri eksponiranju ne sme
mo uporabiti premočne svetlobe, 
boljše je dalj časa eksponirati, oziro
ma zmanjšati--zaslonko. Za osvetli
tev je najboljši aparat za povečavo 
slik, ker lahko svetlobo reguliramo z 
zaslonko in uravnavamo velikost po
vršine, ki jo osvetljujemo. Najboljše 
so slike formata 6 X 9 , 9 X 1 2 in 
15 X 21. Pri večjih formatih je pro
blematično enakomerno osvetljeva
nje cele površine, zato moramo pazi
ti, da je cela površina papirja enako
merno osvetljena. 

Vsa eventualna pojasnila sem pri
pravljen posredovati pisno. Moj na
slov je: Ivan Razboršek, Postojnska 
27, 61000 Ljubljana, ali telefon: v 
delovnem času na štev. 061-314-288, 
popoldan pa 061-261-502. 

Na željo lahko postavim razstavo 
fotograma v vašem kraju. Za od
škodnino zahtevam samo stvarne 
stroške: prevoz, dnevnica ali even-
tuelno nočitev. 

Ivan Razboršek 

V otroškem letovišču v Novigradu v tem mesecu poteka šola v na
ravi, ki jo obiskujejo učenci četrtih razredov osnovnih šol v jeseniški 
občini. Prvi dve izmeni letošnje šole sta bili že v mesecu juniju, v sep
tembru pa se bodo sedaj zvrstile še tri izmene. V jeseniški občini so se 
lani prvič odločili za organizacijo šole v naravi s skupnim sodelo
vanjem Izobraževalne skupnosti Jesenice, občinsko zvezo društev 
prijateljev mladine, ki upravlja z letoviščem v Novigradu. 

Pri tem velja poudariti, da se je 
jeseniška občina med zadnjimi v 
Sloveniji odločila za to obliko iz
obraževanja, ki ima drugod že dolgo
letno tradicijo. 

Pri organizaciji lanskoletne prve 
šole v naravi so se pokazale pozi
tivne izkušnje pa tudi precej po
manjkljivosti oziroma težav, ki jih 
bodo seveda šele postopoma odpra
vili. 

Denar za šolo v naravi prispeva 
Izobraževalna skupnost Jesenice, 
nekaj denarja dajo tudi starši, leto
višče za normalno delo in potek šole 
pa pripravi občinska Zveza društev 
prijateljev mladine Jesenice. 

Takšna oblika izobraževanja ozi
roma učenja je za učence izredno za
nimiva saj v naravnem okolju ob 
morju spoznavajo tamkajšnje živ
ljenje, seznanijo se z rastlinstvom, 
velik poudarek pa je v šoli dan tudi 
učenju plavanja. 

Da je v teh dneh v otroškem leto
višču v Novigradu zares živahno, 
smo se lahko prepričali tudi sami 
med sobotnim obiskom. V letošnjih 
septembrskih dneh so šolo v naravi 

najprej obiskovali učenci četrtih 
razredov osnovne šole Tone Cufar z 
Jesenic, prejšnji teden pa so bili v 
drugi izmeni učenci osnovne šole 
Prežihov Voranc. Medtem, ko v prvi 
izmeni vreme ni bilo najboljše pa so 
učenci osnovne šole Prežihov Vo
ranc ujeli naravnost izredno vroče 
in lepo vreme. Tako so vse dni izko
ristili za učenje v »naravnih učilni
cah« ob morju, zelo uspešno pa so 
izvedli tudi šolo plavanja. Skorajda 
prav vsi učenci so se naučili plavati, 
v soboto pa so potem imeli tudi 
tekmovanje za bronasto in srebrno 
plavalno značko. 

Poleg tega so v času šole obiskali 
akvarij v Piranu, izvedli so ekskurzi
jo z ladjo v Poreč, obiskali in pogo
varjali so se z ribiči, ogledaU so si 
vinograde in spoznali še drugo 
okolico Novigrada. 

V tem tednu so v zadnji izmeni 
letošnje šole v naravi še učenci 
četrtih razredov osnovne šole Ka
ravanških kurirjev NOB Koroška 
Bela in osnovne šole 16. december 
Mojstrana. 

J. Rabič 

PARTIZANSKA MATI NAM JE 
REŠILA ŽIVLJENJE 

Letos, ko praznujemo 40-letnico vstaje proti okupatorju in 8. sep
tembra 38-letnico padca Italije, se spominjam partizanske matere, ki 
je rešila nam, petim partizanom, življenje. 

Leta 1940 sem bil vpoklican- v 
italijansko vojsko, kot vsi primorski 
fantje istega letnika. Najprej sem 
služil v Trstu, istega leta v jeseni pa 
so nas Slovence že razorožili in 
poslali v razne kraje južne Italije v 
delavske bataljone. Pošiljali so nas 
iz kraja v kraj. 

Spomladi leta 1943 sem se znašel v 
mestu Peschiera blizu Gardskega 
jezera. Tam smo delali v vojaški 
tovarni vse do razpada Italije. 

Osmega septembra smo šli v 
mesto kot vsak drug dan, ko smo bili 
prosti. Z dvema tovarišema smo 
zavili v neko gostilno. Naročili •smo 
pijače in se pogovarjali le o tem, 
kdaj bo konec vojne. Ob šestih po
poldan je pritekel gospodar te gostil
ne in dejal: »Fantje, vojne je konec«. 
Kmalu smo zaslišali zvoniti zvonove 
po vseh cerkvah, ki so oznanjali 
konec vojne. Moj starejši tovariš pa 
je dejal: »Še se bomo bojevali, ven
dar ne tukaj. Domov moramo na 
pomoč našim partizanom, ker je še 
en sovražnik pred nami in to Hitler
jeva Nemčija.« 

Drugi dan zjutraj smo zapustili 
barake, v katerih nas je bilo več kot 
tisoč Slovencev iz vseh krajev Pri
morske. Nekateri smo imeli srečo, 
veliko pa so jih Nemci polovili in 
odpeljali v Nemčijo. 

13. septembra istega leta sem pri
potoval ob 21. uri zvečer domov k 
svojim staršem. Mama in ata sta me 
od veselja objela. Doma sem ostal le 
toliko časa, da me je mama oprala in 
prekuhala perilo zaradi uši. Okoli 
20. septembra 1943 sem odšel v par
tizane. 

Bilo je v mesecu oktobru 1943. 
Pripravljala se je ena največjih 
ofenziv na Primorskem pri Gorici 
vzdolž Vipavske doline. Četa za četo 
smo s partizansko pesmijo korakali 
proti Cepovanu, Lokvam in naprej 
na Trnovo.. Tam je bilo zbirališče 
partizanskih čet. Kdor ni imel 
orožja, je dobil puško. Nemško 
letalo »štorklja« je stalno krožilo 
nad nami in kot sneg so se iz njega 
vsipali listki. To so bile nemške 
propustnice, ki so nas vabile naj 
pristopimo k njim. Na njih je pisalo 
tudi, da se nam ne bo nič hudega 
zgodilo. Čeprav smo bili lačni in 
ušivi, se temu pozivu ni nihče od
zval. 

Pri Gorici so se naši borili z Nemci 
in belogardisti. Pokalo je nepsre-
stano. Prišlo je povelje naj jim 
gremo pomagat. Krenili smo iz 
Trnovega proti Vipavski dolini. Pri
šli smo v vasico Vrtovino. Veliko 
naših tovarišev je tam pustilo svoja 
mlada življenja. Naslednjega dne so 
Nemci dobili ogromno pomoč. S 
tanki so prodirali z vseh strani, tu pa 
tam se je pokazal ogenj, gorele so 
naše vasi, ljudi pa so odvažali v 
nemška taborišča. Nismo več vzdr
žali in začel, se je umik proti Trnov
skemu gozdu. Pet tovarišev se nas je 
prebijalo blizu neke vasice, ki se 
imenuje Na Nemcih in prav tam so 
že bili tudi Nemci. Stisnili smo se 
pod neko skalo in čakali, da bi 
Nemci odšli. Žejni, mokri od dežja in 

utrujeni smo bili pod to skalo tri dni 
in tri noči brez hrane. Tretje jutro 
smo opazili, da nemških zelencev ni 
videti. Mokri in lačni smo vstali in se 
premaknili proč od vasi. Naenkrat 
smo zagledali starčka, ki je pasel dve 
kravici. Vprašali smo ga, če kaj ve o 
Nemcih. Rekel nam je, da so čez noč 
odšli, ko so se »nažrli in pokradli ves 
živež«, vendar zaradi previdnosti v 
to. nismo preveč verjeli. Šli smo 
počasi naprej do prvih hišic naselja 
Male Lažne. Pred neko hišo smo 
videli staro ženico, ki je pred seboj 
imela škaf kuhanega krompirja za 
prašiče. Obkrožili smo jo in pojedli 
skoraj ves krompir. Ko je ženica to 
videla, je odšla v hišo in se vrnila 
solznih oči. V rokah je imela lonec 
kislega mleka. Popili smo še to 
mleko in se zopet počutili prave 
junake. Zahvalili smo se ji in jo 
poprosili, naj nam pokaže stezo, po 
kateri bi prišli v Spodnjo Tribušo. 

Zenica nam je odgovorila: »Po
kažem vam, vendar vas prosim, da 
puške in bombe skrijete, ker so 
Nemci še povsod. Če vas dobijo, vas 
bodo vse postrelili.« Težko se je bilo 
odločiti, kaj" naj storimo, potem pa 
sem predlagal: »Skrijmo orožje in 
titovke in če se nam posreči priti v 
Tribušo do partizanov, jim povemo, 
kako je bilo«. In res. Poskrili smo vse 
in odšli po stezi, ki nam jo je poka
zala ženica. Prišli smo nad cesto, ki 
pelje iz Cepovana v Spodnjo Tribu
šo. Ni šlo drugače, morali smo na 
cesto in zgodilo se je nekaj nepri
čakovanega. Naravnost pred nami 
se je ustavil nemški avto. Dve brzo
strelki sta bili že naperjeni proti 
nam. Izstopila sta dva oficirja in 
eden je zakričal: »Banditen«. Jaz 
sem jim hladno rekel, da ne razu
memo nemško, potem pa me je drugi 
v italijanščini vprašal, kje smo bili. 
Odgovoril sem mu, da smo bili v 
Italiji pri vojakih in da bi radi prišli 
do svojih staršev, ki jih že dolgo 
nismo videli. Nato so- nas vseh pet 
preiskali, vendar niso našli ničesar 
sumljivega, da bi lahko ugotovili, ali 
smo partizani. Tako je eden od ofi
cirjev prišel drugemu razlagati, kje 
smo bili, kaj smo in kam gremo. 
Slišal sem ga, ko je rekel po nemško 
»domov«. Potem nam je italijanski 
oficir ukazal, da lahko gremo. Med
tem pa se je že približala nemška 
kolona, ki je štela okrog tisoč mož. 
Nihče nas ni ničesar več vprašal. 
Ker se je kolona oddaljila proti 
Cepovanu, smo se ustavili. Vsi smo 
bili ene misli in rekli: »Stara par
tizanska mamica nas je nasitila in 
nam rešila življenje«. Prišli smo v 
Spodnjo Tribušo in se zopet srečali s 
tovariši. 

Začudeno so nas gledali in po
slušali, ko smo jim pripovedovali, 
kaj vse smo doživeli v teh treh dneh 
hajke. Čez teden dni, ko se je hajka 
umirila in smo se malo odpočili, smo 
šli na Male Lažne po orožje. 

Tudi pri partizanski mamici smo 
se oglasili in ji segli v roko za zahva
lo, ker je nam, petim partizanom, 
rešila življenje. 

Stanko Biček 



REŠITEV ZDRAVSTVENEGA VARSTVA S POVEČANO 
PRISPEVNO STOPNJO 

(Nadaljevanje z 9. strani) 
Koriščenje posteljnih kapacitet je 

bilo v OZS Jesenice za 13,8 % večje 
od dogovorjenega in za 19,8 % večje 
od regijskega poprečja. Situacija se 
je v letu 1980 v OZS Jesenice iz
boljšala, saj se je previsok odstotek 
koriščenja posteljnih kapacitet zni
žal in presega normativ le še za 
8,1% oziroma za 17,3% regijsko 
poprečje. 

Delež stroškov bolnišničnega 
zdravljenja za, regijske bolnice v %: 

' 1 

1967 
I. polletje 

• 1981 
OZS Jesenice 67,3 64,5 
OZS Kranj 43,1 47,8 
OZS Radovljica 60,0 64,1 
OZS Skofja Loka 32,9 35,0 
OZS Tržič 60,8 58,4 
Regija 50,8 52,4 

V letu 1981 se trend upadanja 
nadaljuje. Toda to zmanjševanje je 
prepočasno, da bi se moglo uskladiti 
z razpoložljivimi sredstvi in z dra
žitvami, ki se najmočneje izražajo v 
stroških boljnišničnega zdravljenja. 
Za bolnišnično zdravljenje je po 
predlogu finančnega načrta, ki še ni 
sprejet, predvideno kar 25 % več 
sredstev kot lani, predvidevamo 
104,826.000,00 din. .Za enak program 
oziroma obseg kot lani, ta sredstva 
ne bodo zadoščala, saj se v jeseniški 
bolnici letos povečuje vrednost pro

grama za približno 32 %. Ocena kaže, 
da bi zmanjkalo za enak program 
kot lani samo za bolnico 3.717.000,00 
dinarjev. 

Ze ob sprejemanju samoupravne
ga sporazuma o temeljih plaha za 
leta 1981—1985 je bilo poudarjeno, 
da z dogovorjenimi sredstvi ne bo 
mogoče zagotoviti doseganje ravni 
zdravstvenega varstva. Problem je 
bil pri obravnavi osnutka finančne
ga načrta in predloga finančnega 
načrta za tekoče.leto in ponovno pri 
dogovarjanju o svobodni menjavi 
dela. Izvajalci so se pojavili z novimi 
zahtevami po kadrovskih širitvah. 
Poleg nakopičenih nerešenih fi
nančnih vprašanj za letos in tekoče 
plansko obdobje sploh (zagotovitev 
sredstev za republiško solidarnost in 
za vse nove sporazume in razširjeni 
obsega zagotovljenega programa — 
nove kapacitete, novi prispevki, 
ukinitev participacije) so se dodatno 
pojavila še vprašanja: 

— zagotovitev dodatnih sredstev 
za hitro, naraščanje materialnih 
stroškov, za osebne dohodke zdrav
stvenih delavčev, glede na dogovor o 
družbeni usmeritvi dohodka. 

— za stimulacijo za izvoz in 
druga, ki so problematična ne le za 
OZS Jesenice ampak za celotno 
regijo. 

Glede republiške solidarnosti po-, 
datki kažejo, da bo vedno več go
renjskih občin vključenih le med 
dajalce solidarnosti (Jesenice, 
Kranj, Skofja Loka) ne glede na 
skupna razpoložljiva sredstva za 
zdravstvo v občini. Za tako široko 
začrtan zagotovljeni program kot ga 
določa zakon v regiji ni finančnih 
sredstev, če naj bi hkrati obdržali 
dosedanji obseg zdravstvenega var
stva tudi za aktivno prebivalstvo. 

Polletna ocena kaže, da bo zmanj
kalo v občinski zdravstveni skup
nosti Jesenice (v din): 

Akcija za odpravo nastalih mo-
tenjho morala biti zato: 

l: Kratkoročna (rešitv "položaja v 
tekočem letu, z zagotovitvijo ustrez
nih sredstev in delna odložitev 
obveznosti), 

2. Dolgoročna, z ustreznim po
pravkom sporazuma o temeljih 
plana za obdobje 1981 — 1985 glede 

dogovorjenih sredstev in r̂azvijanje 
zdravstva z novimi planskimi usme
ritvami: 

Povečanje dogovorjenih sred
stev v višini 43.818.000 din pome
ni 1,63 % višjo prispevno stopnjo 
za celo leto ali za zadnje četrt
letje povečanje prispevne stop
nje za 6,2 %. 

P O H O D N A T R O M E J O 

V nedeljo, 13. septembra, se je tudi mla
dinski odsek pri PD J avornik-& oreška Be
la udeležil pohoda, ki so ga organizirale tu
ristična društva iz Trbiža, P od k I ostra, 
Kranjske gore in Rateč fla Tromejo. Na 
avtobusni postaji se nas je zbralo čez tride
set mladik planincev in nekaj staršev. Na 
avtobus smo Čakali precej časa , da nas je 
odpeljal v Dolino. Pred gostilno Šurc v Ra
tečah so nam obmejni delavci pregledali 
potne liste oz. dovolilnice, nato pa smo 
krenili pri zadnjih h i š a h navkreber. Sonce 

T U R N I R 
V M A L E M 

N O G O M E T U 
Osnovna organizacija sindikata TOZD 

Valjarna bluming Stekel, oziroma oddelek 
adjustaže bluming, je organiziral meddnin-
ski turnir v malem nogometu, ki je postal 
že tradicionalen. Na turnirju, k i je bil 
10. septembra v športnem parku v Podme-
žaklji, so bili doseženi naslednji rezultati: 

dnina 1 : dnina 2 1:3, dnina 1 : dnina 3 
1:3, dnina 2 : dnina 3 0:0, dnina 4 : dnina 1 
4:3, dnina 4 : dnina 2.2:0, dnina 2 : dnina 4 
3:2. 

Zmagovalec turnirja je bila ekipa dnine 
2, ki je v odloči lni tekmi zas luženo prema
gala ekipo dnine 4. 

Tradicionalni nogometni turnir je bil 
odigran na blatnem terenu. Na igrišču je 
bilo tudi nekaj navi jačev , ki so bodrili 
igralce svojih dnin. Najboljši vtis je zapu
stila ekipa dnine 4, ki je moralni zmagova
lec, ker je prikazala najboljšo igro in naj
večjo borbenost. 

Husein Ktjunic 

nas je že na vožnji precej zgrelo, zato smo 
odvečne 1 srajce kar zmasili v nahrbtnike. 
Cesta je bila bolj položna, zato smo se med 
potjo pogovarjali, ogledovali rože ob cesti, 
krave na pašn iku , dokler nas nista dva vo
jaka preusmerila iz ceste na precej strmo 
pot. Se sreča, da smo hodili po senci, ker 
smo že tako precej sopihali. Glasovi instru
mentov so. nam vlili novih moči, da smo 
hodili le poldrugo uro do vrha. 

Zbranih je bilo že polno ljudi, ki so se ve
selili ob plesu, glasbi, jedači in pijači. Tudi 
mi smo pomalicali in se odžejali, nato pa 
pregledali, ves teren, kjer so prodajali 
značke. Razgled je "bil čudovit na vse tri 
dežele in v ozadju na vrhove .gora. 'Žal so 
nam oblaki prehitro prekrili nebo in že 
smo se pripravljali za odhod. Kar nismo se 
mogli ločiti od nasmejane drušč ine , ki se je 
vrtela na treh odrih in prerivala pri pro
dajnih pultih. 

Vračal i smo se po isti strmi poti, zato se 
je marsikomu spodrsnilo in je pristal na 
tleh, kar je izzvalo precej smeha. Potem se 
nam je cesta do Rateč precej vlekla, saj 
smo bili že utrujeni. V Ratečah smo imeli 
probleme,' ker nas niso pustili v avtobus, 
vendar so nas po četrturnem prerekanju le 
varno pripeljali domov. 

AnžeRozman 

Kolikor pa bi upoštevali samo 
obveznosti v zvezi z materialnimi 
stroški, obveznosti do~~Splošne bol
nice Jesenice, republiško solidarnost 
v višini 6.150.000 din in polovico 
obveznosti za SLO (drugo polovico 
bi poskušali odložiti na naslednja 
leta) bi rabili dodatno še 28.217.000 
dinarjev za kar bi letno prispevno 
stopnjo morali povečati za 1,07 %, oz
iroma za zadnje četrtletje za 4 %. 
Pri tem ne bi mogli zagotoviti po
trebnih sredstev za povečanje oseb
nih dohodkov izvajalcev v občini v 
skladu- z družbeno usmeritvijo, 
uveljaviti pa bi bilo potrebno še 
ostrejšo omejevalno politiko v pora
bi. Del bremena bi morali takoj 
prevzeti izvajalci zdravstvenih sto
ritev (z boljšo organizacijo dela, 
skrčenjem delovnega časa — nad-
rednim, uveljavljanje tumusov, pre
meščanje delavcev glede na potrebe 
med oddelki, enotami in TOZD, 
uveljavljati sporazume o delitvi 
dela, ukrepati ža zmanjševanje bo
lezenskega staleža in podobno. 

Izvajalci zdravstvenega varstva v 
občini Jesenice so prevzeli obvez
nosti, da delavcem občine Jesenice 
na zborih delavcev, v neposrednih 
razpravah razgrnejo vso proble
matiko in odgovorijo na vprašanja, 
ki jih uporabniki še imajo. Ob tem 
pa bo potrebno za razširitev nave
denih problemov tudi na ravni re
publike: 

— ponovno proučiti normative in 
standarde za zagotovljeni program 
glede na velik porast v primerjavi s 
preteklim letom, ker letošnji stabi
lizacijski ukrepi ne omogočajo ures
ničitve; 

— strokovno izvajalske " organi
zacije na najvišji ravni naj začno~ 
dosledno izvajati svoje obveznosti 
glede strokovnega nadzora in delitve 
dela in tako zagotovijo tudi najbolj 
oddaljenim uporabnikom solidno 
zdravstveno varstvo; 

— sedanji zagotovljeni program 
naj se korigira tako, da bo v njem 
aktivni delavec našel svojo zdrav
stveno varnost. 

Takojšnje ukrepanje je nujno, saj 
v nasprotnem primeru ne bo mogoče 
zagotoviti neprekinjenega dela v 
tekočem letu*. Brez dodatnih sred
stev bi izpolnitev vseh novih obvez
nosti pomenilo, da za izvajalce v 
občini zadnja dva meseca ne bo 
denarja. 

To so v glavnem bistvene točke 
predloženega gradiva zboru zdru
ženega dela skupščine občine Jese
nice. Ta se bo moral odločiti o tem, 
kako naj se še naprej odvija zdrav
stveno varstvo prebivalcev občine 
Jesenice. 

Stane Torkar 

K R O S 
N A P O L J A N A H 

V četrtek, 10. septembra, smo se ob 9. uri 
zbrali za šolo , od koder smo odšli na Po
ljane, kjer smo si pomerili moči v krosu. 
Krosa smo se udeležili učenc i od 5. do 8. 
razreda. Rezultati so bili naslednji. 

5. razred — dekleta: 1. Darja Rezek, 2. 
Alenka Eniko, 3. Natalija Srement od 34; 

fantje: .1. _Tomaž Sterk, 2. Marko 
Lukan, 3. Mi lomirKondič od 35; — 

6. razred — dekleta: 1. Sunč ica Stojko-
vič, 2. Vida Lukek, 3. Klavdija Žunee od 33; 

fantje: 1. Grega Prezelj, 2. Mario Pajk, 3. 
IvanMitrov ič od 37; 

7. razred — dekleta: 1. Zerina Huzejro-
vie, 2. Irina Vauhnik, 3. Irena Miko od 38; 

fantje: 1. Valentin Jakel, 3. Anton Boksa, 
3. Amir Čatak. 

8. razred — dekleta: 1. Djenana Muha-
removič, 2. Mojca Florjančič , 3. Milena Be-
gič od 40; 

fantje: 1. Ivica Gavljak, 2. Samo Sersen, 
3. Janko Kalan od 34. 

Po končanem krosu, ko smo si že vsi 
malo odpočili , pa smo imeli razne športne 
igre, kot so: odbojka, nogomet, igra med 
dvema ognjema in podobno. 

PetraSmrekar.8. cOŠ P. V orani-

Z A P R T E 
P L A N I N S K E 

P O S T O J A N K E 
Planinsko društvo Javornik-Ko-

roška Bela sporoča obiskovalcem 
gora, da bo Stan ičev dom pod T r i 
glavom oskrbovan do 20. -sep
tembra, P r e š e r n o v a koča na Stolu 
pa do 4. oktobra. Po tem datumu 
bosta obe postojanki do prihodnje 
pomladi zaprti. Prosimo oibiskoval-
ce, da ne povzročajo škode z nasil
nim vdiranjem v postojanke. 

1 4 Ž E L E Z A R 

P R O G R A M ŠPORTNIH P R I R E D I T E V 
D O 23. S E P T E M B R A 

ŠPORTNI PARK V PODMEZAKLJI 
DRSALIŠČE: -
REKREACIJSKO DRSANJE: 
— petek, 18. septembra, od 20. do 22. ure za Železarno, 
— sobota, 19. septembra, od 14. do 16. ure, ^. 
— nedelja, 20. septembra, od 14. do 16. ure in od 17. do 19. ure. 
H O K E J S K E PRIREDITVE: 
— petek, 18. septembra, H K Jesenice Člani — gostovanje v Celju. 
KOŠARKARSKO IGRIŠČE: 
— nedelja, 20. septembra, ob' 9. uri kadeti K K Jesenice : K K Triglav Kranj, 

vstopnine ni. 
OSTALO: 
Ob četrtkih in petkih ob 17. uri stalna akcija »NA T E K U SE DOBIMO«, zbor 

udeležencev pred športno kulturno dvorano. 

LOG IVANA KRIVCA 
BALINIŠČE: 
Vsak delavnik od 15.30 prvenstvo Železarne v balinanju za 1981,, leto; 

zaključek predvidoma v soboto, 19. septembra. 
V soboto, 19. septembra, turnir gobarjev ob 8. uri. 

V nedeljo, 20. septembra, turnir SGP Gradiš Jesenice ob Sijiri. 
Iz pisarne SD Jesenice 

Leska ekipa na tekmovanju v Gradcu, z leve proti desni: Benjamin Smid, 
Dušan Intihar, Roman Božič, Bogdan Jug in Iztok JugfFoto Primožič) 

DRŽAVNA P A D A L S K A R E P R E Z E N T A N C A 
ZAKLJUČILA P R I P R A V E 

Državna padalska reprezentanca se je 
dese£_dni od 4. do 13. septembra priprav
ljala na leske m le tal išču za nastop na 
balkanskem prvenstvu, ki bo od danes 17. 
do 27. septembra v glavnem mestu Turčije 
v Ankari. Na priprave je bilo vabljenih 
prvih osem članov z državnega prvenstva 
in Štiri najuspešnejše Članice. Letošnji 
državni prvak Janez ŠafariČ (ALC) je so
delovanje na pripravah odpovedal iz oseb
nih razlogov, predvsem pa zaradi predolge 
odsotnosti z dela in s tem dal možnost 
Darku Svetini, ki se je tik pred pripravami 
vrnil-iz J L A . 

Vreme je bilo ves čas priprav izredno 
ugodno za skoke. Trenerja Drago BunčiČ 
in Srečo Medven sta zato brez večjih težav 
izpeljala celoten program priprav, kakrš 
nih jugoslovanska reprezentanca doslej še 
ni imela. Padalci so izvedli vsak dan po 
osem do dvanajst skokov. Ob koncu pri
prav je imel vsak po 90 do 96 skokov. T o je 
bil izreden fizičen napor, ki pa leskim 
padalcem ni delal težav zaradi predhodnih 
dobrih priprav, težje pa je bilo Naumoviču 
(Niš) , S iču (Subotica) in Pircu (Zagreb) 
zaradi s labše fizične pripravljenosti. Ena
ko se je godilo dekletom. 

Vsi brez izjeme so v tem kratkem času 
izredno napredovali v obeh disciplinah 
figurativnih skokih in skokih v cilj. Figure 
opravijo za sekundo natančno . Pr i 24 kon
trolnih skokih je bil najboljši Svetina s po-

prečkam 2,2 centimetra za skok, pri figu
rah pa je bil najuspešnejši mladinski 
državni prvak Roman Božič s pop reč kom 
8,7 sekund. 

Na osnovi kontrolnih skokov je bila iz
brana petč lanska reprezentanca za nastop 
na balkaniadi in to Dušan Intihar, Roman 
Božič , Iztok Jug, Darko Svetina (vsi ALC) 
in Ljubiša Naumovič (Niš) . Žensko vrsto 
sestavljajo Slavica Lučič, Ljfljana Miloš e-
vič, Ana J uri ca in Svetlana Simič , vse iz 
Vojvodine inSrbije. 

Na odhodu reprezentance na balkansko 
prvenstvo je treba reči Se nekaj senčnih 
strani našega padalstva. Osnovna padal
ska oprema je povsem dotrajana. Vsi štirje 
LeŠčani so opravili s svojimi padali že več 
kot 700 skokov, največ skokov pa ima 
padalo Darka Svetina, že preko tisoč. 
Kupola je toliko dotrajana, da se je zadnji 
dan priprav strgalo blago kupole. Padalci 
so kupolo sami zasilno popravili in s takim 
padalom bo Svetina tekmoval na balka
niadi v Ankari. Novo padalo ima samo 
Naumovič , ki si ga je nabavil z lastnimi 
sredstvi iz Amerike. Naša letalska zveza 
Jugoslavije in edini proizvajalec padal pri 
nas delovna organizacija KLUZ pa stojijo 
neprizadeto oh strani. Klubi pa tudi nimajo 
dovolj sredstev za opremljanje državne re
prezentance. Grozi nam samo še prekini
tev celotne padalske dejavnosti. 

Lm. 

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

, Odprla so se vrata šo l sk ih poslopij, za
čele so se šo l ske obveznosti, odprla pa so 
se tudi vrata doma Staneta Bokala in 
telovadnica je znova zaživela. 

Vsi niso počival i . Člani rado in gimna-
st ične sekcije so vse poletje redno in 
zavzeto trenirali in se pripravljali za nova 
tekmovanja, obenem pa so pregledali 
minulo delo, ki je bilo v e č ali manj uspešno 
in sprejeli program dela do konca leta. 
Edino pri sp lošni vadbi so imeli poči tnice . 
No, č lani i zvršnega in strokovnega odbora 
so se nekajkrat sestali. Pripravili so pro
gram dela in aktivnosti. Dogovorili so se, 
kako m* najbolj popestrili vadbo in s tem 
pritegnili Še več mladih v T V D Partizan. 
Niso pa pozabili tudi na rekreativce, 
starejše od dvajset let, ki jih je vsako leto 
več, tako žensk, kot mošk ih . Nadaljevali 
bodo s sodelovanjem s T V D Partizan 
Domžale na športno rekreativnem področ
ju, prav tako s T V D Partizan Javornik-
Koroška Bela, radi pa bi spodbudili še 
ostala društva Partizan v občini , ki pa so 
še preveč pasivna pri teh naporih. 

Več let je društvo prirejalo telovadno 
akademijo, na kateri je prikazalo svojo 
dejavnost. Zadnja je bila pred dvema leto

ma ob petin sedemdesetletnici druš tva . 
Tokrat naj bi bila ob dnevu J L A in naj bi 
postala znova tradicionalna. Sodelovali 
bodo tudi v partizanskem mnogoboju, kjer 
že veliko let niso imeli svojih predstav
nikov. Ostale aktivnosti pa bodo že tradi
cionalne. Od jesenskega krosa, zimskega 
izleta združenega s smučarsk im in sanka-
flkiFn tekmovanjem do spomladanskega 
krosa. T u je se novoletna čajanka in otroš
ka maškerada , polet letnega izleta. 

Konec koncev, počitka v domu Staneta 
Bokala ne poznajo. Dela je vedno dovolj, če 
pa ga slučajno zmanjka, si ga sami najdejo 
v želji, da bi bili vsi, ki prestopijo prag 
doma zadovoljni. In tudi so, saj se vanj radi 
vračajo, od najmlajših do najstarejš ih, saj. 
si vsak najde zase najboljše kar mu ustre
za. Vsem tistim, ki pa ne verjamejo, da je v 
T V D Partizan Jesenice res tako ž ivahno, 
naj se o tem sami prepričajo. Vseh bodo 
veseli, pa naj pridejo sami ali v spremstvu 
staršev . Pa ne samo telovaditi ali rekrei-
rati, tudi z nasveti ali dobronamerno kri
tiko lahko pomagajo. Pridite, ne bo vam 
žal. Partizanovo geslo pa je: »Pridružite se 
nam, čim v e č nas bo, lepše bo.« 

-tok 

P R E H O D N I P O K A L . B A L I N A R J E M 
D U ŽIROVNICA 

Društvo upokojencev Javornik-Koroška 
Bela je letos Že osmič zapored v počast i tev 
4. septembra — krajevnega praznika, 
organiziralo ekipni balinarski turnir za 
prehodni pokal. Letošnjega tekmovanja, ki 
je bilo 4. septembra, so se udeleži le štiri 
ekipe društev upokojencev: Jesenice, Ja
vornik-Koroška Bela, Žirovnica in Radov
ljica. Prehodni pokal je doslej št ir ikrat s 
presledki osvojila ekipa Društva upoko
jencev Radovljica, dvakrat ekipa DU Je
senice, lansko leto pa ekipa DU Javornik-
Kproška Bela, letos pa ekipa DU Žirovni
ca. Drugo mesto je pripadlo ekipi DU Ra
dovljica, tretje ekipi DU Jesenice in četrto 
ekipi DU Javornik-K ©roška Bela. 

V letošnjem jubilejnem letu smo tekmo
vanja še razširili in sicer so se ekipe upo
kojencev pomerile . tudi v streljanju z 
zračno puško in v šahu . V streljanju se je 
pomerilo pet ekip, v šahu pa Štiri. 

V šahu so se ekipe razvrstile: 1. DU Ra
dovljica, 2. DU Jesenice, 3. ekipa DU J a r 

v o m i k - K o r o š k a Bela. 

. V streljanju z zračno puško pa so ekipe 
osvojile naslednja mesta: 1. ekipa DU Ja
vornik-Koroška Bela 507 krogov, 2. prva 
ekipa DU Kranjska gora 501 krog, 3. ekipa 
DU Žirovnica 422 krogov, 4. ekipa DU Je
senice 420 krogov in 5. druga ekipa Dt' 
Kranjska gora s 369 krogi. 

Skupno je bilo v tekmovanja vključenih 
dvanajst ekip s 60 upokojenci, če pa 
upoštevamo š e priprave za ta tekmovanja, 
je bilo Število sodelujočih še večje. V letoš
njem letu so v občini Jesenice upokojenci 
še posebej počastil i krajevne praznike z 
raznimi tekmovanji in prireditvami, tako v 
DU Žirovnica, DU Jesenice in DU Ja-
vornik-Koroška Bela. Se naprej se bo po
trebno prizadevati, da bodo take prireditve 
in tekmovanja postala stalna oblika dela v 
povezovanju društev upokojencev na 
športnem in kulturnem področju, s čemer 
se bo popestrilo delo društev, hkrati pa bo 
to lep prispevek k razl ičnim praznova
njem. 

Stane Torkar 

Jeseniški judoisti na enem izmed demonstracijskih tekmovanji v Italiji 



R A Z P I S A B O N M A J A 
AMATERSKO GLEDALIŠČE TONE ČUFAR JESENICE . 
RAZPISUJE ABONMA ZA SEZONO 1981 -82 
REPERTOARNI NAČRT ZA SEZONO 1981/82 

PREDSTAVE DOMAČE IGRALSKE SKUPINE 
1. A. P. Čehov: MEDVED, SNUBAČ (dve veseli enodejanki) 
2. I. Brešen: SMRT PREDSEDNIKA HIŠNEGA SVETA (ko

medija) 
3. H. Ibsen: STRAHOVI (drama) 
4. G. Strniša: SAMOROG (drama) 
Izven-abonmaja imamo na programu še predstavi iz pretekle 

sezone: 
— Paul Zindel: VPLIV GAMA ŽARKOV NA RAST RUME

NIH MARJETIC, ki je bila odigrana le enkrat v juniju in 
— Jakob RUDA, dramo Ivana Cankarja, ki je naletela tako pri 

kritiki kakor tudi občinstvu na izjemen odmev. 
Za novoletne dni pripravljamo mladinsko igro. 
PREDSTAVE GOSTUJOČIH GLEDALIŠČ: 
1. A. Tkačeva: JAČERA (monodrama) 
2. S. Mrožek: EMIGRANTA (satirična komedija) predstava 

PG Kranj 
3. A. Hieng: ZAKLADI GOSPE BERTE (drama) predstava 

PG Nova Gorica \ ' 
4. J. B. Molliere: NAMIŠLJENI BOLNIK (komedija) predsta

va MG Ljubljana 
5. F. Hadžič: GLAVNIK (komedija) predstava PG Kranj 
Izven abonmaja smo v dogovorih za gostovanja: 
— Amaterskog pozorišta iz Valjeva 
— Pozorišta na točkovima iz Beograda, ki ga vodi znani pisec 

komedij Radivoje-Lola Djukič 
— Šestih najboljših amaterskih predstav v tekoči sezoni v 

okviru 25. jubilejskega srečanja gledaliških skupin Slovenije v maju 
1982. 

ABONMAJSKI POGOJI * 
Amatersko gledališče Tone Čufar nudi v abonmajski odkup: 
— štiri igre domače skupine in monodramo »Jacera« 
— štiri gostovanja drugih gledališč 
(na štiri vstopnice za domače predstave dobijo abonenti eno 

vstopnico za gostovanje drugih gledališč) 
Cena abonmaja za šest predstav (4 domače igre, monodramo in 

ena predstava tujega gledališča) znaša z 20 T popustom 240.00 
dinarjev. 

Za druge predstave, navedene v programu A in B izven abonma
ja bo gledališče obveščalo abonente posebej in jim pri nakupu 
vstopnic ravno tako nudilo 20 % popust. 

Osnovne organizacije sindikata naj v ta namen izpolnijo 
kolektivno naročilnico, ki so jo prejeli in jo dostavijo gledališču naj
kasneje do 25. septembra. V prijavi obvezno navedite tudi ime 
vašega sodelavca, ki bo v tej sezoni zadolžen za razdeljevanje 
vstopnic. 

Posamezniki lahko naročijo letošnji abonma pod istimi pogoji 
kot osnovne organizacije sindikata, vsak dan od 8. do 12. ure do 25. 
septembra v pisarni gledališča, ali po telefonu 81-260. 

Gledališče bo dostavljalo abonentom poleg vstopnic tudi 
gledališke liste oz. osnovne podatke, o predstavah in jih vabilo na 
razgovore (debate) po premierah, ki jih bomo občasno organizirali v 
našem klubu. 

Za dijaške predstave bo sklepalo gledališče dogovore posebej, v 
smislu razgovora, ki smo ga imeli v juniju z vodstvi šol. 

DEŽURNI TRGOVINI 

V soboto, 19. septembra, 
bosta na Jesenicah od 7. do 
19. ure odprti trgovini: 

DELIKATESA, Kasta 2 
na Tržnici , Titova 22 in 

DELIKATESA, posloval
nica 2, Titova 58. 

Kaj bomo gledali v kini 

DEŽURNA LEKARNA 

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

ZAHVALA 

Sosedom na Cesti 1. maja — bloki, 
se iskreno zahvaljujem' za denarno 
pomoč ob smrti mojega moža. 

Safeta Smajlovič 

ZAHVALA 
Ob smrti mojega moža 

VIKTORJA AMBROŽIČA 
iz Mojstrane ' 

se zahvaljujem dr. Grošlju in vsemu 
osebju internega oddelka bolnice Je-

. sanice za nesebično pomoč pri zdrav
ljenju pokojnika. 
• Obenem se zahvaljujem vsem, ki 
ste mi v teh .težkih dneh stali ob 
strani in mi kakorkoli pomagali. 
Zahvaljujem se pihalnemu orkestru 
Jeseniških železarjev, vsem sorodni
kom, prijateljem in znancem, ki ste 
pokojnika spremili na njegovi zadnji 
poti, kakor tudi organizacije voja
ških vojnih invalidov NOB in ZB 
NOV Dovje-Mojstrana za venca in 
udeležbo pri pogrebu. 

Žalujoča žena Mihaela Am
brozij 

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi našega dragega 

moža, ata, starega očeta in strica 
JANEZA AVSENIKA 
upokojenca Železarne 

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

Posebno se zahvaljujemo ZB 
NOV Podmežaklja, pihalnemu orke
stru Jeseniških železarjev, pevskemu 
zboru Društva upokojencev Javor-
nik-Koroška Bela in sodelavcem 2e-. 
lezarne — TOZD Jeklarna, ki ste ga 
spremili ha njegovi zadnji poti. 

Še posebej se zahvaljujemo Jože
tu Rozmanu za njegove iskrene be
sede izrečene ob slovesu. Dr. Jožetu 
Jensterlu iskrena hvala za njegovo 
nesebično pomoč v zadnjem letu 
njegovega življenja in osebju doma 
dr. Franceta Berglja, ki je bilo v zad
njih urah ob njem. 

Vsem sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znancem, ki ste nam v tež
kih dneh stali ob strahi še enkrat 
iskrena hvala. 

Vsi, ki ste našega očeta imeli radi 
in ga spoštovali, ga obdržite v lepem 
in trajnem spominu. 

ŽALUJOČI: žena Marija, sin 
. Mirko s snaho Eleonoro, 

vnuka in sorodstvo 

ČLANOM DU JESENICE 

Društvo upokojencev Ja-
vomik-Koroška Bela vabi 
upokojence občine Jesenice in 
njihove družinske člane na tri
dnevni izlet: 2., 3. in 4. oktobra 
na Dunaj, v Bratislavo in na 
Gradiščansko (Železno — 
Eisenstadt). 

Cena za prevoz in gostinske 
storitve je 2.450din. 

Prijavite se v torek, 22. sep
tembra, od 9. do 12. ure v pi
sarni DU na Javorniku, Ob 
prijavi je treba vplačati akon
tacijo 1.000 din. 

SLUŠNO 
P R I Z A D E T I M 
OBČANOM 

Člane Zveze slušno priza
detih Kranj obveščamo, da 
organizira republiški odbor 
slušno prizadetih Ljubljana 
PROSLAVO 50-LETNICE 
ZVEZE SLUŠNO PRIZA
DETIH SLOVENIJE, ki bo 
v soboto, 26. septembra, ob 
10.30 na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 

Po proslavi bodo člani 
pogoščeni s partizanskim 
golažem. Organizirane bo
do šaljive igre, zvečer pode
litev priznanj športnikom 
za leto 1981 in zabava s ple
som. 

Člane pričakujemo na 
Gospodarskem razstavišču, 
dalje pa bodo vodeni z vo
dičem. 

Prijave zbira JOŽE BU-
LOVEC, Zabreznica 59 do 
25. septembra. 

ZAHVALA 

Ob boleči in nenadomestljivi izgu
bi naše mame 

ANE ODAR 4 

se iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem in znancem, ki ste jo v tako 
lepem številu pospremili na njeni 
zadnji poti, darovalcem vencev in 
cvetja, za poslovilne besede vašča-
nov in pevcem za zapete žalostinke. 
Iskrena hvala sodelavcem obrata 
RTA za denarno pomoč, cvetje in 
izrečeno sožalje. 

Še posebno se zahvaljujemo vsem 
zdravnikom, sorodnikom, sosedom 
in prijateljem, ki ste nam kakorkoli 
pomagali in jo obiskovali v času 
njene bolezni in smrti. 

Vsi, ki ste našo mamo poznali in 
spoštovali jo ohranite v lepem spo
minu. 

Žalujoči: mož, sestra, sin Ja
nez in Joža ter hčerka Anica 
z družinami in ostalo sorod
stvo . 

Kino RADIO 
19. in 20. septembra grški barvni 

krim. film ZAROTA OKOLI NAF
T E , režija Andrea Kalia, v gl. vlogi 
Larry Daniels, ob 17. in 19. uri. 

21. in 22. septembra nem. barvni 
krim. film JAZ SEM TVOJ MORI
LEC, režija Jochen Richter, v gl. 
vlogi Hans Peter Hallwachs, ob 17. 
in 19. uri. 

23. septembra amer. barvni pust. 
film ŠTIRJE MUŠKETIRJI, režija 
Richard Lester, v gl. vlogi Oliver 
Rid, ob 17. in 19. uri. 

25. septembra amer. barvni akcij, 
film JEKLENI ŽIVCI, režija Steve 
Carver, v gl. vlogi Jennifer O'Neal, 
ob 17. in 19. uri. 

26. in 27. septembra amer-barvni 
kavb. film LEGENDA O KASTRU, 
režija Sam Wanamaker, v gl. vlogi 
Wayne Maunder, ob 17. in 19. uri. 

Kino PLAVŽ 
19. in 20. septembra' nem. barvni 

krim. film JAZ SEM TVOJ MORI
LEC ob 18. in 20. uri. 

21. in 22. septembra grški barvni 
krim. film ZAROTA OKOLI NAF
T E ob 18. in 20. uri.. 

24. septembra amer. barvni pust, 
film ŠTIRJE MUŠKETIRJI ob 18. 
in 20. uri. 

25. septembra italij. barvni film -
ljub. drama PUTANA ob 18. in 20. 
uri. 

26. in 27. septembra amer. barvni 
kavb. film PRIHAJA JAHAČ ob 18. 
in 20. urL 

Kino KRANJSKA GORA 

19. septembra avstralski barvni 
dok. film ABC OD LJUBEZNI DO 
SEKSA ob 20. uri. 

23. septembra nemški barvni krim. 
film JAZ SEM TVOJ MORILEC 
ob 20. uri. 

26. septembra grški barvni krim. 
film ZAROTA OKOLI NAFTE ob 
20. uri. 

Kino DOVJE-MOJSTRANA 
19. septembra franc. barvni kd-

med. HRABRO BEŽIMO ob 19.30. 
20. septembra avstral. barvni do-

kum. film ABC OD LJUBEZNI DO, 
SEKSA ob 19.30. 

26. septembra nem. barvni krim.' 
film JAZ SEM TVOJ MORILEC ob 
19.30. . •;. 

27. septembra grški barvni krim. 
film ZAROTA OKOLI NAFTE ob. 
19.30. 

L J U B I T E L J E M N A R O D N O Z A B A V N E G L A S B E 
V petek, 18. septembra bo v športno-kulturni dvorani v Pod-

mežaklji ob 17. uri kvalitetna in zanimiva glasbena prireditev na
rodne glasbe pod naslovom 

Z L A T N I G L A S O V I 
z znanimi imeni nastopajočih: Nedeljko BIKIČ, Neda UKRADEN. 
Miki JEVREMOVIČ, itd., kot tudi harmonikar Novica NEGOVA-
NOVIC in orkester Ace STIPIČA. 

Vstopnina je enotna 100,00 din. Predprodaja vstopnic bo v 
recepciji hotela Pošta in na dan prireditve od 15. ure dalje v blagaj-
nah športnega parka v Podmežaklji Prireditelj Mordina Kranjin • 

izvajalec ŠD Jesenice 

VIZ JESENICE, TOZD GLASBENA ŠOLA JESENICE 
razpisuje 
prosta dela in naloge UČITELJA TROBIL. 
Pogoj: P ali PRU 
Rok za prijavo je 15 dni po objavi. O izbiri bodo kandidati ob

veščeni v 30 dneh po poteku razpisnega roka. 
Dopolnjujemo razpis za učitelja violine, ki je bil objavljen v 

Zelezarju številka 34 dne 3. septembra 1981, v katerem je pomotoma 
izpadel tekst: pogoj P ali PRU. 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI PLANINA POD GOLICO 
razpisuje prosto delovno mesto — honorarno 

TAJNIKA - BLAGAJNIKA (1 oseba) za nedoločen čas 
Pogoji: 
— dokončana srednja ekonomska ali upravno-administrativna šola 
— zaželjena vsaj šestmesečna praksa. 
Pisne prijave pošljite v 15 dneh po objavi na gornji naslov. 

PLANINSKO DRUŠTVO JESENICE, Jesenice, Cesua železarjev 1 
razpisuje prosta dela in naloge za oskrbniški par v Erjavčevi 

koči na Vršiču. Delo se združuje za nedoločen čas. 
Pogoji: skupno vodenje planinske postojanke. Osebni dohodek 

po pravilniku. . "~ 
Pisne prijave sprejema PD Jesenice do zasedbe delovnih mest. 
Komisija za delovna razmerja TOZD Vzgojno varstvene orga

nizacije Jesenice objavlja prosta dela in naloge: 
HIŠNIKA — delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s pol

nim delovnim časom. 
Pogoj: KV delavec z izkušnjami pri vzdrževalnih delih. Kandi

dat mora imeti tudi vozniški izpit. Poskusno delo: šest tednov. 
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 15 dneh po objavi del in 

nalog, z dokazili o izobrazbi na gornji naslov. 



K D A J BOLJŠI D N E V I 
Z A H O K E J I S T E 

Po prvih tekmah na domaČem igrišču, 
ko so nas jesenišk i hokejisti, kljub teža
vam razveselili s dobrimi nastopi in zma
gami proti Cinkarni in OSimpiii, so proti 
večkratnemu prvaku Avstrije K A C iz Ce

lovca nastopili brez šest ih igralcev in doži
veli zasluzeno visok poraz. 

Ob tem se je se enkrat izkazalo v kako 
t e ž a v n e m položaju so jesen i šk i hokejisti že 
na začetku sezone, saj nekateri igralci 
proti K A C niso nastopili zaradi poškodb, 
nekateri, ker imajo obveznosti na delovnih 
mestih, nekaterim pa so manjkale palice. 

Vse to in pomanjkanje denarja jemlje 
voljo igralcem, trenerju Svetlinu, pa tudi 
simpa tizerjem, k i z vsemi težavami že niso 
seznanjeni. 

Upajmo, da bo če tr tkov sestanek, na 
katerem se je predsednik skupšč ine občine 
Jesenice Ivo Arzenšek pogovarjal s pred
stavniki združenega dela j e sen i ške občine 
o materialni pomoči hokeju, obrodil sado
ve. Tem bolj, ker so vsi obljubili, da bodo v 
okviru svojih možnost i pomagali jeseni
š k i m hokejistom iz neprijetnega položaja v 
katerem so se znašl i že na začetku sezone. 

JESENICE - OLIMPU A 9:4 (3:0, 2:1, 4:3) 

Dvorana v Podmežaklj i , gledalcev 1600, 
sodniki Ulčar (Bled), Eržen in Čemažar 
(oba Jesenice). 

Strelci: 1:0 M . Horvat 4, 2:0 M. Horvat 7, 
3:0 D. Horvat 18, 4:0 Medja 24, 5:0 Suvak 
30, 5:1 Kuret 32, 6:3 Kuret 41, 6:3 Beribak 
42, 6:3 M. Horvat 45, 7:3 Suvak 46, 7:4 
Kuret 47, 8:4 M. Horvat 48, 9:4 Suvak 59. 

Izključitve Jesenice 8 minut, Olimpija 4 
minute. 

V prvem letošnjem srečanju med ljub
ljanskimi »zmaji« in »Železarji« so bili Je
seničani , ki so nastopili le s štirinajstimi 
igralci, precej boljši . Ze po 30. minutah so 
vodili kar s 5:0 in je vse kazalo, da bodo 
Ljubljančani doživel i katastrofo. Visoke
mu porazu sicer niso usti, vendar pa so v 

nadaljevanju se zlasti na začetku tretjega 
dela z ostrejšo in hitrejšo igro presenetili 
domač ine in visoko vodstvo J e s e n i č a n o v 
zmanjšal i na 6:3. 

V nadaljevanju je priš la ponovno do ve
ljave boljša igra devetnajstkratnih prva
kov, k i so slavili visoko zmago. 

Ob tem je potrebno vsekakor poudariti, 
da so J e s e n i č a n i s svojo igro zadovoljili 
okoli 1600 gledalcev, nekatere njihove 
akcije pa so navduši le , kar dokazuje, da so 
se dobro pripravljali za le tošnjo sezono. 

JESENICE - K A C 4:11 (1:4,2:5,1:2) 
Dvorana v Podmežaklj i , gledalcev 800, 

sodniki Eržen,. Petri č in Dremelj (vsi Je
senice). 

Strelci: 0:1 Kompain 9, 0:2 Skaare 10, 0:3 
H. Koren 17, 1:3 Razpet 19, 1:4 Schretter 
19, 2:4 D. Horvat 22, 3:4 M. Horvat 25, 3:5 
POck 29, 3:6 Skaare 30, 3:7.H. Kore 32, 3:8 
H. Koren 38, 3:© Pdck 39, 3:10 Novak 41, 
3:11 Skaare 47, 4:8 B. Pajič 58. Izključitve 
Jesenice 12 minut, K A C 16 minut. 

Brez Pretnarja, Suvaka, Koširja, Pr iš te 
va, Š. Sčapa in Bertika le s Štirinajstimi 
igralci se Jesen ičan i niso mogli resneje 
upirati zelo dobro pripravljenim gostom, 
za katere nastopata tudi odlični Norvežan 
Skaars in Cehoslovak Novak. 

Gostje so bili precej boljši, domačini , ki v 
letošnji sezoni nastopajo tudi brez štirih 
reprezentantov, ki so v J L A : I. Sčapa , Kle
men ca, Mlinarca in H . Pajoča pa so se tru
dili vendar proti močnejšemu niso mogli 
n i č v e č storiti. Imeli so sicer svojo prilož
nost, ko so v 26. minuti zmanjšali na 3:4, 
vendar so nato igrali v e č kot tri minute z 
dvema igralcema manj, kar so gostje izko
ristili in dosegli dva zadetka, kar je bilo 
usodno za nadaljnji potek srečanja. 

Kljub visokemu porazu je treba vedeti, 
če bi domačini nastopili kompletni, bi bil 
rezultat precej drugačen. Ob tem (nenasto-
panju kar šes t ih igralcev namreč) pa so 
se ponovno izkazale nekatere težave v 
vrstah jesen i šk ih hokejistov, ki jih bo po
trebno odpraviti, če žel imo, da se naši 
hokejisti dobro pripravljajo do začetka le
tošnje prvenstvene sezone in do nastopa v 
pokalu evropskih prvakov. *N J). 

PRIČETEK 
H O K E J S K E 

ŠOLE 
Hokej klub Jesenice obvešča mla

de, da je pričela z delom hokejska 
šola in sicer vsak delovnik ob 6.30 
zjutraj. 

K sodelovanju vabimo vse lansko
letne udeležence in novince. 

HK Jesenice 

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 

(V. NADALJEVANJE) 

Kot sem že omenil v prejšnjih sestavkih, 
se moramo navaditi na stalno vadbo vse 
dni v tednu, kajti le tako bomo dosegli 
za željen cilj. V prejšnjem sestavku sem 
predstavil nač in vadbe s hojo v naravi in 
doma v hiš i , na stopnicah. Marsikdo je pri 
pregledovanju razpredelnic opazil, da dr. 
Cooper v vseh svojih tabelah priporoča 
maksimalno vadbo petkrat tedensko. Dr. 
Cooper priporoča vsaj en dan odmora, ker 
telo rabi. ta dan za obnovo zaloge 
gtikogena. Sicer pa veČina ljudi, ki vadijo 
že dalj Časa, že več let, več inoma vadi šti
rikrat do petkrat tedensko. 

Danes predstavljam tabelo, oziroma pro
gram vadbe a tekom. Čeprav je sedaj že 
jesen in se že marsikdo pripravlja na zimo 
in zimske športe , je tek v naravi še 
vedii-. zredno koristna oblika vadbe. Pri 
nas se je v zadnjem Času izredno množ ično 
razvil tek na smučeh . Vendar pa se opaža, 
da veČina ljudi čez poleti e ne teče , s tem pa 
delajo veliko napako! Mislim, da mi bodo 
pritrdili vsi tisti, ki že vadijo vse leto, da je 
tek na smučeh postal pravi užitek še le 
tedaj, ko bo dosegli stalno telesno kon-
dicijo. 

8.2. PROGRAM V A D B E S T E K O M : 

skupina do 30 let od 30-do 39 let 

si napravite razpredelnico, ki naj vsebuje 
- naslednje rubrike: datum, vaja, dolžina, 
čas trajanja, točke , skupaj točk, opombe. 

Ta kartonček izpolnjujte redno po vsaki 
vadbi. Vsaj dvakrat na leto opravite tudi 
enega izmed Cooperjevih testov. 

Komisija za množ ično rekreacijo pri 
ZTKO Jesenice, že v tej jesenski sezoni 
pripravlja Cooperjev test, ki bo jutri, v 
P E T E K , 18. septembra, od 16. ure do 18.30 
na stadionu v Podmežaklj i . To bo 12 mi
nutni test, na katerega vabimo vse lju
bitelje teka in rekreacije, ne glede na to ali 
so doslej že vadili ali ne! 

S tem tudi zaključujem serijo sestavkov, 
pri čemer se zavedam, da sem predstavil 
re sn ično "le de lček iz bogate Študije dr. 
Cooperia. Vsem tistim ki bi radi izvedeli se 
več o vadbi po njegovih metodah pa pri
poročam, da se poslužijo srbohrvatskega 
prevoda njegovih knjig NOVI AEROBIK, 
izšla leta 1974 v izdaji: Šport indok center 
Instituta za fizičku kulturu J Z F K M S in 
Partizan — Novinsko izdavačko propa
gandna ustanova Saveza za fizičku kulturu 
Jugoslavije. 
in novejšo izpopolnjeno knjigo: PUTEV1-
M A AEROBIKA, ki je izš la leta 1979 v 
Beogradu, prav tako v izdaji zgoraj na
vedenih organizacij. 

KONEC 
B. Jerftin 

Borut Petrič,— zlati in srebrni Jugo
slovan na evropskem prvenstvu v 
plavanju 

KONČANO 

P R E D T E K M O V A N J E 

V B A L I N A N J U 

Od 7. do 10. septembra je potekalo pred-
tekmovanje v balinanju v Štirih skupinah 
za prvenstvo Železarne. 

REZULTATI 1. SKUPINE: Vzdrževanje : 
SD 13:5, E T K R N : Jeklovlek 13:4; Vzdrže
vanje : E T K R N 9 : 13; Plavž : SD 8:13; 
Vzdrževanje : P lavž 6:0; Jeklovlek: SD 
13:6; Vzdrževanje : Jeklovlek 13:4; Plavž : 
E T K R N 0:6; Jeklovlek : Plav*4J:0; E TKR 
N : SD 13:7. 

UVRSTITVE: 1. E T K R N 8 točk (+ 25), 
2. Vzdrževanje 6 točk ( + 19), 3. Jeklovlek 
4 točke ( - 5), 4. SD 2 točki ( - 16), 5. Plavž 
0 t o č k ( - 23). 

R E Z U L T A T I 2. SKUPINE: Jeklarna : 
Profilarna -6:13; HVB : Ž icama 13:7; 
Jeklarna : Ž i c a m a 4:13; Valjarna debele 
pločevine : Profilarna 7:13; Jeklarna : Va
ljarna debele p ločev ine 6:13; HVB : Profi
larna 13:9; Jeklarna : HVB 0:6; Valjarne 
debele p ločev ine : Žičarna 7:13, HVB : Va
ljarna debele p ločev ine 6:0; Zičarna : Pro
filarna 5:13. 

RAZVRSTITEV: 1. HVB 8 točk (+ 22), 2. 
Profilarna 6 točk ( + 17), 3. Zičarna 4 
točke ( + 1), 4. Valjarna debele p ločev ine 2 
točki ( - 11), 5. Jeklarna 0 točk ( - 29). 

REZULTATI 3. SKUPINE: Livarna : 
Energetika 7:13; Livarna-: Elektrode 13:4; 
Energetika : Elektrode 13:7. 

UVRSTITEV: 1. Energetika 4 točke 
(+ 12), 2. Livarna 2 točki (+ 3), 3. Elektro
de 0 točk (— 15). 

REZULTATI 4. SKUPINE: H V J : Žeb-
ljarna 13:10; Valjarna žice in profilov : RD 
13:7; H V J : RD 5:13; Valjarna žice in profi
lov : Zebljarna 4:13; H V J : Valjarna žice in 
profilov 13:12; RD : Zebljarna 8:13. 

UVRSTITEV: 1. Zebljarna 4 točke 
(+ 11), 2. H V J 4 točke ( - 4), 3. RD 2 točki 
(— 3), 4. Valjarna žice in profilov 2 točki 
( - 4). 

REZULTATI 1. POLFINALNE SKUPI
NE: E T K R N : H V J 7:13; Energetika : Pro
filarna 13:7; E T K R N : Profilarna 5:13; 
Energetika : H V J 13:12; E T K R N : Ener
getika 5:13; Profilarna : H V J 10:13. 

UVRSTITEV: 1. Energetika 6 točk 
(+ 15), 2. H V J 4 točke (+ 8), 3. Profilarna 
2 točki ( - 1), 4. E T K R N 0 točk (-22). 

UVRSTITEV OD OSMEGA MESTA DA
L J E : 9. Zičarna 4 točke ( + 1), 10. Jeklo
vlek 4 ( - 5), 11. RD 2 (— 3), 12. Valjarna 
žice in profilov 2 ( — 4), 13. Valjarna debele 
pločevine 2 ( - 11), 14. SD 2 ( - 16), 15. 
Elektrode 0 ( - 15), 16. Plavž 0 ( - 23), 17. 
Jeklarna 0( - 29). 

haj 

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

IN R A Z I S K A V E T E R N O V O G R A D N J E 

Na prvenstvu Železarne v plavanju je 
bilo 70 nastopajočih od tega tri ž enske in 
67 moških , ki so imeli skupaj 122 nastopov. 
Zastopanih je bilo 13 TOZD in delovnih 
skupnosti, samo pet pa jih je imelo popolno 
ekipo: 

REZULTATI: 
ŽENSKE DO 35 let - 50 m prsno: 1. 

Simona Zupan KO-FI 61,9; 50 m prosto: 1. 
Simona Zupan KO-FI 43,2. 

NAD 35 let — 50 m prsno: 1. Mirna Petrič 
E T K R N 1,13.8; 2. Jož i Šet inc E T K R N 
1.11.8. 

MOŠKI (do 25 let) 50 m prsno: 1. Boris 
Renko H V B 37,9, 2. Franc Koren H V B 38,1, 
3. Sate GruJkovnjak Elektrode 40,2, 4. 
Borut Lesnik Jeklarna 41,6, 5. Borut 
Koprive E K T K R N 41,0. 

Od 26 do 35 let: 1. Rado Tolar E T K R N 
40,6, 2. Božidar Cerne Vzdrževanje 41,1, 3. 
Milan Ropret E T K R N 42,8, 4. Florjan 
Velikanja KO-FI 42,8, 5. Zvone Kalan E 
T K R N 43,1. 

OD 35 DO 45 let: 1. Božo Cerne Vzdrže
vanje. 44,1, 2. Jože Dovžan RD 44,3, 3. 

C O O P E R J E V T E S T 
J U T R I , V P E T E K 

V športnem parku v Podmežaklji 
bo jutri v petek, 18. septembra, od 
16. ure do 18.30 komisija za množič 
no rekreacijo pri Z T K O Jesenice 

.pripravila dvanajstminutni Cooper
jev test. Test je zelo enostaven. 
Udeleženec mora v 12. minutah pre
teči ah' prehoditi pot, ki ustreza 
njegovi fizični pripravljenosti. Test 
je re sn ično primeren za vse staro
sti. Zato vabimo vse, ki vas zani
majo sposobnosti, da se testiranja 
udeležite . 

B . r . 

Anton Mlakar Jeklarna 45.2, 4. Franc Rav
nik ETKR N 47,0, 5. Mirko Rebolj Energe
tika 47,2. 

NAD 46 let: 1. Janko Fon Vzdrževanje 
46,8, 2. Vaso Deret ič KO-FI 46,7, 3. Jano 
Znidar E T K R N 47,0, 4. Niko Cebulj 
Livarna 47,6, 5. Janez Smolej Valj. bi. 
Stekel. 

50 m prosto (do 25 let): 1. Borut Koprive 
E T K R N 30,0, 2. Fetan Corič Transport 
31,1,13. Brane OSlaj H V J 31,6, 4. Boris 
Renko HVB 31,7, 5. Janez Kržisnik KO-FI 
32.2, 6. SaSo GruSkovnjak Elektrode 32,2. 

Od 25 do 35 let: 1. Marjan Milatovič RD 
31,1, 2. Božidar Cerne Vzdrževanje 31,4, 3. 
Milan Ropret E T K R N 31.9, 4. Rado Tolar 
E T K R N, 32,6, 5. Rudi Cučuk Transport 
33,0. 

OD 35 DO 45 let: 1. Roman Čatlak Ener
getika 32,5, 2. Franc Polak E T K R N 37,6, 3. 
Božo Cerne Vzdrževanje 38,2, 4. Franc 
Ravnik E T K R N 40,4, 5. J o ž e Dovžan 
RD44,5. 

NAD 46 let: 1. Anton Muhar SD 35,4, 2. 
Vaso Deret ič KO-FI 41,6. 3. Jože Novak 
Livarna 41,8, 4. Zoran Spora Vzdrževanje 
42.3, 5. Jože Potočnik RD 42,3. 

ŠTAFETA 3 x 50 PROSTO: 1. E T K R N 
(Polak, Koprive, Tolar) 1.42,6, 2. E T K R N 
IL (Ravnik, Kalan, Ravnik) 1.47,6, 3. TOZD 
H V J (Žener, OSlaj, Dudič) 1.49,4, 4. TOZD 
RD (Dovžan, Alilar, Milatovič) 1.50,6, 5. 
DeL skupnost KO-FI (Kržisnik, Velikajne, 
Deret ič ) ' 1.56,2. 

Ekipno: 1. Delovna skupnost E T K R N 
5.21.8 - 15 točk, 2. Delovna skupnost KO-
FI 5.67,2 - 11 točk, 3. TOZD Vzdrževanje 
6.09.9 — 8 točk, 4. TOZD Remontne de
lavnic 6.12,3 — 6 točk, 6. Livarna 6.46,9 -
5 točk. 

Ekipni rezultati po osmih panogah: 1. E 
T K R N 176 točk , 2. Vzdrževanje 174, 3. RD 
163, 4. Jeklarna 137, 6. VB8 123, 6. HVB 
111, 7. H V J 110, 8. Livarna 107, 9. SD 104, 
10. Energetika 103, 11. Zičarna 102, 12. 
KSI 87, 13. Transport 81, 14. KO-FI 68, 15. 
Plavž 68,16. Zebljarna 08 točk. 

baj 

Iz spominskega pohoda Janeza Jenka po Karavankah (Foto I. Kučina) 

D R U G E G A P O H O D A S L O V E N S K I H 
ŽELEZARJEV P O K A R A V A N K A H 

S E J E UDELEŽILO 
6 0 0 L J U B I T E L J E V G O R A 

Letošnji pohod delavcev delovnih or
ganizacij SOZD Slovenske železarne, ki je 
bil drugič izveden v področju Karavank, se 
je udeleži lo okoli 600 udeležencev iz osmih 
organizacij združenega dela In skupnih 
služb SOZD Slovenske železarne. To pot so 
se nam drugič pridružili tudi drugi pohod-
niki iz j e sen i ške občine, na pobudo občin
skega sveta Zveze sindikatov Slovenije — 
Jesenice. 

Tudi drugi pohod po Karavankah smo 
posvetili spominu Janeza Jenka — or
ganizatorja Športne rekreacije v železarni 
Jesenice, ki je pred dvema letoma umrl. 
Velika je njegova zasluga, da je športna 
rekreacija v na§i železarni napredovala v 
takšnem obsegu in je najmnožičnej sa zvrst 
rekreacije v okviru SOZD Slovenske že
lezarne. 

V soboto, 12. septembra, smo se ob 7. uri 
zbrali na avtobusni postaji pred Železarno. 
Od tod smo se odpeljali v Planino pod 
Golico, kjer je bila izhodiščna točka po-
pohoda. Zbranim pohodnikom je sprego
voril predsednik izvršnega odbora kon
ference-osnovnih organizacij sindikata Že
lezarne Štefan Ščerbič in poudaril zasluge 
Janeza Jenka pri razvijanju in organiza
cijskem vodenju množ ične rekreacije. V 
imenu organizatorja je udeležencem za
želel srečen pohod, delegaciji planincev pa 
je izročil venca, ki jih je odnesla na grob 
preminulega Janeza Jenka in na spomin
sko obeležje padlim partizanom v območju 
Karavank, ki stoji pod domom na Pristavi. 

Letošnji pohod je bil izveden v dveh sme
reh. Prva smer je potekala iz Planine pod 

- Golico mimo doma tabornikov na vrh 
Golice. Od tod pa po grebenu navzdol do 
»suhega« sedla in poševno navzdol do 
Pustega rovta, kjer so udeleženci dobili 
značke in bone za malico. Ta smer je bila 
primerna za tiste udeležence pohoda, ki so 
imeli zadosti kondicije, saj je trajal pet ur. 

Druga smer je bila krajša in namenjena 
pohodnikom z manj kondicije, saj je sle
herni udeleženec po dveh urah prispel na 
cilj, ob planinskemu domu na Pristavi. 

Ob 8. uri so se kolone pohodnikov vile 
strmo navzgor proti svojim ciljem. Tako so 
prvi prispeli na vrh Golice že ob 10. uri. Od 
tu je izredno lep razgled na. Triglav in 
njegovo sosešč ino in na greben Karavank. 
Enkraten pogled je na koroško stran! Pod 
nami se je zrcalilo Vrbsko jezero. Na Dravi 
je mnogo umetnih pregrad, ki pričajo o 
smiselnem izkoriščanju njene moči: Tu 
onkraj meje živijo naš i rojaki, katerim ni 
bilo dano, da bi po končani strahotni vojni 
živeli skupaj z nami. 

Po krajšem počitku na vrhu so udeležen
ci pohoda pričeli sestopati po že omenjeni 
poti in ob 13. uri prispeli na Pristavo. 

Druga smer je potekala po poti na Črni 
vrh, mimo zavet i šča gorske reševa lne služ
be Jesenice do Pristave. Čeprav je to kraj
ša pot so pohodni ki doživljali enkratno 
lepoto narave, ki obdaja naše železarske 
Jesenice. 

Okoli 13. ure smo bih' vsi udeleženci po
hoda na cilju. Tu nas je s poskočn imi vi-
žami pričakal pihalni orkester Jesen i šk ih 
železarjev. V kulturnem programu je na
stopil še vokalni oktet DPD Svoboda Fran
ce Prešeren iz Žirovnice, ki nas je z izbra

nimi pesmimi razveselil in prispeval svoj 
delež k lepemu zaključku pohoda. 

Prav gotovo se je vsem prilegel tudi 
pasu I j s klobaso, katerega so pripravili 
neutrudljivi planinci z J av omika in 
Koroške Bele. 

Letošnja tura je bila ena najlepših, kar 
so potrjevali tudi vsi udeleženci . Bila je 
kronana z lepim vremenom, ki je eden od 
važn ih pogojev za dobro počutje in ki je 
omogoči lo pregled na prelepe Julijce in na 
koroško pokrajino. 

Na vseh dosedanjih pohodih šmo kovali 
prijateljstvo! Tudi s tem pohodom po Ka
ravankah smo znova okrepili vezi med 
železarji in predelovalci in k lepim doži
vetjem dodali še eno. 

P. D. 

»NA T E K U 
S E DOBIMO« 

Dvakrat tedensko in sicer v tor
kih in četrtkih tudi na Jesenicah 
poteka organizirana vadba pod na
slovom »na teku se dobimo«. 

Komisija za množ ično rekreacijo 
pri Z T K O Jesenice, ki akcijo or
ganizira je v želji, da-s-v rekreacij
sko dejavnost vključi čim več ob
čanov, v letošnjem letu pripravila 
vrsto novosti. 

Akcijo »na teku se dobimo« vodijo 
tekaški vaditelji. Poteka pa tako, da 
so udeleženci razdeljeni v skupine 
glede na njihove fizične zmožnost i . 
V športnem parku je le zbirališče, 
garderoba s toplo vodo, medtem ko 
se teče v naravi. Največkrat sku
pine krenejo proti Hrušici (za Sa
vo). Prednost takšne vadbe je, da se 
v skupini bolje počuti vsak tekač, 
da drug drugega spodbujajo in 
podobno. Ker se tempo vadbe prila
gaja udeležencem, lahko sodeluje 
vsak, najsibo začetnik ali treniran 
tekač. 

Zato vabimo vse, ki radi tečete , da 
se nam v torkih in četrtkih ob 
17. uri pridružite. V družbi je prijet
nejše! 

B. r. 

KONČANO T E K M O V A N J E V MNOŽIČNI 
UDELEŽBI N A P R V E N S T V I H 

ŽELEZARNE IN Z A NAJBOLJŠEGA 
P O S A M E Z N I K A 

Tekmovanje se je odvijalo v sedmih p a -
nogah in sicer: veleslalom, smučarski tek, 
sankanje, kegljanje na ledu, kegljanje n a 
asfaltu, streljanje z zračno puSko in pla
vanje. Nastopilo je 106 žensk in 865 
moških , skupaj torej 971 železarjev, ki so 
skupaj opravili 1746 nastopov. Med moški
mi je prvo mesto osvojil Božo Kero — 
TOZD Valjarna bluming-Stekel, v ženski 
konkurenci pa NuSa Bundalo — delovna 
skupnost KO-FI. V množični udeležbi pa je 
prvo mesto osvojila delovna skupnost E 
T K R N . 

REZULTATI ŽENSKE: 1. NuSa Bundalo 
KO-FI 698 točk, 2. Joži Bakovnik RD 291, 
3. Marjana Svetina KO-FI 268, 4.. Metka 
Koblar E T K R N 247, 5. Bogdana AleS E 
T K R N 244, 6. Silva Pintar E T K R N 211, 7. 
Liljana Markež KSI 208, 8. Verona Korošec 
E T K R N 200, 9. Marija Petrič E T K R N 
200, 10. Justina Kralj E T K R N 196 točk. 

MOŠKI: 1. Božo Kero VBS 2481 točk, 2. 
Janez Babic E T K R N 2207, 3. Martin Zvab 
Jeklarna 2007, 4. MfloS Ferk E T K R N 

191», S. Zvoue Kalan E T K R N 1887, 6. 
Franc Legat Jeklarna 1864, 7. Albin Babic 
Vzdrževanje 1729, 8. Martin Pazlar E TKR 
N 1715, 9. Franc Solar RD 1691, 10. Jože 
Dovžan RD 1610, 11. Alojz Cesar HVB 
1592, 12. AleS Lagoja E T K R N 1580, 13. 
Franc Ravnik E T K R N 1574, 14. Janez 
Smolej VBS 1569, 15. Mitja Košir E T K R N 
1567, 16. Anton Mlakar Jeklarna 1564, 17. 
Igor Logar E TKR N 1623, 18. Rajko Jago
dic VBS 1606, 19. Karlo Girardon Livarna 
1459, 20. Stanislav Eržen E T K R N 1418 
točk. 

EKIPNO: 1. E T K R N 184, točk, 2. 
Livarna 168, 3. RD 140, 4. Vzdrževanje 126, 
5. HVBela 113, 6. Energetika 112, 7. HV 
Jesenice 109, 8. SD 102, 9. KO-FI 98, 10. 
VBS 83, 11. Plavž 70, 12. Zičarna 70, 13. 
Zebljarna 70, 14. KSI 63, 15. Jeklarna 58, 

,16. Vratni podboji 57, 17. Transport 54, 18. 
Elektrode 53, 19. Profilarna 61, 20. Druž
bena prehrana 46, 21. Valjarna debele plo
čevine 44, 22. Valjarna žice in profilov 27, 
23. Jeklovlek 25 točk. - baj 

TEČAJ JUDA 
Judo sekcija T V D Partizan Jesenice tako kot vsako leto, tudi letošnje, 

prireja tečaj judo vešč in . Ta stara japonska borilna vešč ina ima na Jesenicah Že 
več kot petnajstletno tradicijo. V teh letih'so jeseniški judoisti in judoistke 
osvajali državne naslove, kot ekipa sodelovali v zvezni ligi, sodelovali na raznih 
turnirjih doma in v tujini, nosili pa bo tudi kimone z državnim grbom. 

Vsako leto judo sekcija prireja tečaj juda za dekleta in fante od 7. do 18. leta. 
Tečaj za dekleta je ločen , č e je le-teh vsaj deset. Edini s trošek za tečajnike je 
nakup kimon. Vpis v tečaj je vsako leto velik, na koncu pa jih ostane le še 
tretjina najbolj vnetih, ki na tekmovanjih dosegajo vidne uspehe. In, ker je na 
Jesenicah in okolici veliko osnovnošo lcev in srednješolcev, Člani judo sekcije 
upajo, da bo tečajnikov veliko, obenem pa prosijo s tarše , da otroke pustijo na 
tečaj in pozneje tudi na redne treninge, saj judo ni navadno pretepanje, kot 
nekateri mislijo, ampak je borilna vešč ina , pri kateri je potrebno misliti, imeti 
voljo in predvsem željo, da se -naučiš novega meta, novega prijema ali vzvoda, 
da se znaš braniti in napadati. 

TEČAJ J U D A BO V S A K PONEDELJEK, SREDO IN P E T E K OD 18. DO 20. 
URE V J U D O SOBI T V D PARTIZAN JESENICE. V A B L J E N A SO D E K L E T A IN 
F A N T J E OD 7. DO 18. L E T A STAROSTI. _tok 


