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DO KONCA LETA BOMO OSKRBLJENI 
S POLIZDELKI IN SUROVINAMI 

Čeprav smo v preteklih desetih mesecih večkrat omenjali težave 
zaradi pomanjkanja polizdelkov, najsibo iz nase jeklarne, najsibo iz 
drugih virov, moramo priznati, da smb kljub večjim ali manjšim 
prekinitvam proizvodnje dovolj uspešno reševali oskrbljenost s 
polizdelki, surovinami in energijo in da smo dovolj uspešno zago
tavljali osnovno dejavnost najvitalnejšim proizvodnim temeljnim or
ganizacijam združenega dela v naši železarni. 

Tako bi lahko na kratko sklenili 
naš razgovor z vodjem nabavne 
službe Janezom Bidovcem. Poleg v 
domači jeklami izdelanega surovega 
jekla smo za letošnje leto planirali 
115.000 ton polizdelkov bodisi iz 
jugoslovanskega trga, bodisi iz 
uvoza. Do konca oktobra smo iz teh 
virov, kljub zaostrenim pogojem 
gospodarjenja in uvoznim, oziroma 
deviznim težavam, dobili že 102.792 
ton polizdelkov. Na naoavnem sek
torju pravijo, da bomo do konca leta 
zanesljivo dobili še preostalo 
količino, predvidevajo pa celo da bo 
le-ta za okrog 5.000 ton presežena. 

Te dodatne količine polizdelkov, 
sicer pa kot že rečeno planirane, smo 
kupovali s čistim nakupom na do
mačem trgu, dobili v okviru me
talurške menjave z deželami SEV, 

to je s klirinškega območja in z 
nakupom na konvertibilnem ob
močju. 

Uspešnost nabavne dejavnosti v 
Železarni se poleg že omenjenega 

PRAV BI BILA DA 
BI ZA PRAZNIKE 

NE SAMO 
NEKATERI 

TEMVEČ VSI 
DELALI 

V bitki, da bi se čim bolj 
približali planskim obvez
nostim in kar najbolj do
sledno izvrševali izvozne 
obveznosti, da bi lahko 
uvozili za normalno- delo 
neobhodno potreben repro-
material, surovine in re
zervne dele, se delavci 
nekaterih proizvodnih te
meljnih organizacij zdru
ženega déla nase železarne 
že dalj časa odrekajo pro
stim sobotam in to bodo 
počenjali do konca letoš
njega leta. Prepričani smo, 
da se jim bodo zadnji mesec 
in pol, ki je ostal še do 
konca leta, pridružili še 
nekateri drugi in to še toli
ko bolj, ker po desetih 
mesecih zaostajamo za 
86.560 ton za družbenim 
planom skupne in 19.319 
ton • blagovne proizvodnje, 
pa tudi za 20% za planira
nim izvozom. 

Pred nami je naš največji 
praznik —-dan republike, 
ki bi ga letos po predpisih, 
ker pade na nedeljo, lahko 
praznovali kar štiri dni, pa 
najbrž še nekaj ur pred tem, 
kar je že skoraj običaj. To 
pa bi bilo v sedanjih 
zaostrenih gospodarskih 
razmerah skoraj pravo raz
košje ob dejstvu, da' smo 
vkbučno z dopusti kar 
33% leta prosti. V neka
terih temeljnih organiza
cijah se bodo nedvomno 
samoiniciativno odločili za 
skrajšanje praznikov, ne
kateri pa bodo morali dela
ti zaradi same narave dela. 
Zato bi bilo prav, da se v 
okviru sindikata in samo
upravnih organov dogovo
rimo, da se vsi delavci te
meljnih organizacij in de
lovnih skupnosti oopovemo 
letošnjemu praznovanju, 
oziroma da letošnji praznik 
republike praznujemo z de
lom. 

Letošnji »dodatek« k 
prazmiku republike, pone-

eljek in torek, naj bi po
menil tako kot nekoč — 
juri* na tone in planske 
obveze! . 

kaže tudi v tem, da smo brez večjih 
pretresov prešli skoraj enomesečno 
mirovanje električnih peči zaradi 
montaže odpraševalne naprave. 
Ključne proizvodne temeljne orga
nizacije, odvisne predvsem od doma
čega jekla, so v tem času normalno 
obratovale. 

Kaj pa za naprej? Osnovne 
surovine za plavž so v glavnem zago
tovljene, in sicer ruda že do konca 
marca prihodnjega leta,. koks do 
konca leta s tem, da so že v teku 
aranžmaji za prihodnje leto. D i 
namika dotoka jeklenega odpadka 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

V SREDO, 18. NOVEMBRA REFERENDUM 
Po sklepu delavskega sveta Železarne se bomo v sredo, 18. 

novembra z referendumom odločali o sprejemu: 
— predloga samoupravnega spo

razuma o skupnih osnovah in me
rilih za delitev sredstev za osebne 
dohodke in dela sklada skupne po
rabe v delovni organizaciji Železar
na Jesenice in 

— sprememb samoupravnega 
sporazuma o združitvi temeljnih or
ganizacij združenega dela v delovno 
organizacijo Železarna Jesenice in 
sprememb statuta delovne orga
nizacije Železarna Jesenice v zvezi z 
reorganizacijo nabavnega in pro
dajnega sektorja v komercialni sek
tor. 

O vsem tem je bilo dovolj po
srednih (Zelezar, tedenske Informa
cije in pisna gradiva za seje delav
skih svetov) in neposrednih infor
macij (zbori delavcev, oziroma se
stanki samoupravnih delovnih sku
pin, seje delavskih svetov, seje or
ganov sindikata, aktiv komunistov), 
pa vendarle je prav da znova pou
darimo, da gre v obeh primerih za 
nov kvalitetni premik, in sicer na eni 
strani za nadaljnje kvalitetno do
grajevanje dohodkovnih odnosov v 
delovni organizaciji, na drugi pa za 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

V OKTOBRU BLIZU PLANSKIH CILJEV 
Kljub nekaterim težavam s polproizvodi ob povečani izvozni de

javnosti, zaradi česar je bilo v nekaterih temeljnih organizacijah, 
predvsem v adjustažah, več dela, smo v oktobru uspeli izpolniti ope
rativni program pri skupni proizvodnji 95,5 % • in pri gotovi 
proizvodnji 103,2 %. s 

TOZD PLAVŽ 
Na obeh plavžih je bilo v oktobru 

nekaj daljših zastojev, zaradi česar 
so izdelali nekoliko manj grodlja. 
Tako je bil na plavžu št. 1 zastoj 
zaradi popravila zasipne naprave na 
žrelu in plavžu št. 2 zaradi pregleda 
nasedlin v notranjosti. Na voljo je 
bilo tudi manj kisika za dodajanje 
vpihanemu zraku. Zaradi tega so 
izdelali 203 tone manj grodlja, kot je 
predvideval operativni program. 

imeli pa so tudi nekoliko višjo po
rabo vsipnega koksa. 

TOZD JEKLARNA 
Martinarna je imela v začetku ok

tobra precejšnje težave zaradi okva
re na S M peči št. 02 in pomanjkanja 
zaloge grodlja. Kasneje se je stanje 
močno popravilo. S 26.819 tonami 
sicer niso dosegli z operativnim pro
gramom predvidene količine surove-

Nadaljevanje na 8. strani 

V OKTOBRU PRODALI VEČ, 
KOT SMO NAČRTOVALI 

V oktobru smo s prodajo 37.106 ton naših izdelkov presegli pla
nirano količino za 0,5 % ali 166 ton in lanskoletno oktobrsko prodajo 
za 14 % ali 4.585 ton, ker pa je prodajna cena zaostala za načrtovano 
za 8 % ali 2.228 din na tono, smo zaostali tudi pri realizaciji in sicer za 
7 % ali 77,9 milij. din. V primerjavi z lanskim oktobrom pa =smo 
ustvarili 34 % ali 249 milij. din višjo realizacijo. 

Izračun agregatnih indeksov je zaradi realizacije ostalih storitvenih 
pokazal, da je zaostanek v realizaciji 
nastal zaradi nedoseganja asorti-
menta (za 2 'r) in s tem v zvezi tudi 
nedqseganja prodajne cene. Osnov
na realizacija se je povečala za 5,7 
milij. din zaradi realizacije stranske 
dejavnosti energetike, za milijon din 

TOZD in za 16,5 milij. din zaradi 
ostale reallizacije tako, da znaša 
skupna zunanja realizacija 1.008,5 
milij. din. 

Planirano količino in vrednost 
prodaje so v oktobru presegle TOZD 

(Nadaljevanje na 9. strani) 

OB RAZPISU REFERENDUMA 
ZA SPREJEM SAMOUPRAVNEGA 

SPORAZUMA 0 DELITVI OD 
S sprejetjem sprememb samoupravnega sporazuma o delitvi oseb

nega dohodka sprejemamo predvsem obvezo pravičnejšega vrednote
nja del in stimulativnega merjenja -rezultatov dela. zapis o teh spre
membah je bil objavljen v predhodnih dveh številkah Železarja. Izven 
tega so pomembno spremenjena področja: dodatki za časovne pogoje 
dela, otežkočeni dodatki, minulo delo in osebni dohodek na osnovi 
inovacijske dejavnosti. 

na dela so prinašala večji znesek do
datka kot nižje vrednotena. V široki 
javni razpravi pa se je večina delav
cev odločala za družbeno usmeritev. 

DODATKI ZA ČASOVNE 
POGOJE DELA 

Dodatki za časovne pogoje dela so 
se doslej obračunavali v odvisnosti 
od zahtevnosti delovnih nalog, ki jih 
je delavec opravljal; Višje vrednote-

Zahvaljujoc taki usmeritvi »mo bili ie na tako davno sposobni, da M 
odločno postavimo po robu znanim poskusom tatmokratskih in nacionali
stičnih sil, d« si prilastijo oblast nad dalavskim razredom. Pri taj usmaritvi 
moramo vztrajati, no smemo dovoliti, da bi aa nam podiralo tisto, kar smo s 
krvjo pridobili mod vojno, v revoluciji, in kar danas dosagamo s hudimi žulji. 

To jo tudi najboljša pot v spopadanju s kariarizmom in birokratsko-IkJer-
skimi stremljenji posameznikov, ki1 nastopajo pred javnostjo mimo ustreznih 
organov in institucij sistema, namesto da bi delovali v njih, ter si prizadevajo 
javnosti vsiliti svoja stališča. Proti temu se moramo energično bojevali. 
Takšna težnje namreč grozijo z monopol izecijo družbenega In političnega 
življenja, z ogrožanjem načel demokratičnega centralizma, z delovanjem 
mimo izvoljenih teles, seveda z vsemi škodljivimi posledicami za odnose 
v zvezi komunistov, za razvoj socialističnih samoupravnih odnosov in 
uspešno delovanje političnega sisteme socialistične samoupravne demokra
cije. 

V kolektivih, v izvoljenih telesih je potrebno v demokratičnem in 
konstruktivnem ozračju kritično pregledati in izgrajevati skupna stališča. 
S taksnim delom bo med drugim zagotovljeno, da na vsa odgovorne položaje 
prihajajo najsposobnejši in v vsakem pogledu najboljši ljudje. 

' TovariS Tito na XI. kongresu ZKJ 

Pravica in dolžnost delavcev v temeljnih in drugih organiza
cijah združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih in dru
gih samoupravnih organizacijah in skupnostih, da planirajo 
družbeni in materialni razvoj svojih organizacij oziroma 
skupnosti, izhajata iz ustave, zakona o združenem delu in zakona 
o planiranju. V zvezi s tem so jugoslovanski komunisti na svojem 
enajstem kongresu junija 1978 sprejeli naslednjo opredelitev: 

»Enajsti kongres Zveze komunistov Jugoslavije zavezuje 
komuniste, da se zavzemajo za dosledno in učinkovito delovanje, 
nadaljnjo graditev in uresničevanje samoupravnega sistema druž
benega planiranja. To je bistveni pogoj, da bodo delavci v razme
rah socialistične blagovne menjave obvladovali pogoje, sredstva in 
rezultate svojega dela in tokove družbena reprodukcije v celoti ter 
da bo družbenoekonomski razvoj države stabilnejši, dinamičen in 
usklajen. Komunisti in vsi delovni ljudje v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih in 
krajevnih skupnostih, drugih samoupravnih organizacijah in druž
benopolitičnih skupnostih se morajo vztrajno bojevati za samo
upravno oblikovanje sporazumov in dogovorov o temeljih planov. 
V praksi je potrebno uresničevati načela stalnega, srečajočega se 
in hkratnega planiranja na vseh ravneh. Potrebno je tudi zago
toviti usklajenost gospodarskega, socialnega in prostorskega 
načrtovanja. Pri izvajanju in zboljševanju sistema samoupravnega 
planiranja je treba uporabljati znanstvena spoznanja in dosežke.« 

Ta stališča smo poudarili zato, ker se v tem času na vseh nivo
jih oblikujejo letni planski dokumenti za leto 1982, to je drugo leto 
srednjeročnega plana 1981 — 1985 in ker zaostrene družbenoeko
nomske razmere zahtevajo tudi nekatere zamike in skrčitve v že 
sprejetih srednjeročnih planih. Poudarili pa tudi zato, ker so 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela po zakonu odgo
vorni drug drugemu in družbeni skupnosti v celoti za redno in pra
vočasno izpolnjevanje obveznosti in dolžnosti, ki so jih prevzeli v 
samoupravnih sporazumih oziroma dogovorih o temeljih plana. 
Skratka poudariti pravico in dolžnost delavcev, da planirajo 
družbeni in materialni razvoj in njihovo odgovornost pri uresniče
vanju sprejetih planskih obveznosti in dolžnosti. 

Čeprav ne bi mogli reči, da doslej nismo spoštovali zakonske 
pravice in dolžnosti delavcev pri planiranju družbenega in 
materialnega razvoja, pa vendarle moramo priznati, da smo to več
krat opravili zelo formalistično. V množici planskih dokumentov, 
oziroma informacij, ki se zaradi sočasnega planiranja zgrnejo pred 
delavce, največkrat nismo znali ločevati drevja od gozda, vsekakor 
pa smo premalo govorili o odgovornostih, ki jih delavci sprejemajo 
in prevzemajo s samoupravnimi sporazumi oziroma dogovori o te
meljih planov. 

P R A V I C A IN DOLŽNOST D E L A V C E V J E , 
D A P L A N I R A J O DRUŽBENI 
IN M A T E R I A L N I R A Z V O J 

S V O J I H O R G A N I Z A C I J IN S K U P N O S T I 

»Dohodek«, opredeljuje zakon o sistemu družbenega planira
nja in o družbenem planu SR Slovenije, »je temeljna kategorija 
planiranja, ekonomskih analiz in uresničevanja planov samo
upravnih organizacij in skupnosti ter planov družbenopolitičnih 
skupnosti. Dohodek je tudi osnova za planiranje in prevzemanje 
materialnih in finančnih obveznosti s samoupravnimi sporazumi 
in dogovori o temeljih planov.« Seveda pa je v okviru te planske 
kvalitete potrebno upoštevati v temeljnih organizacijah v masi 
skupnega dohodka posebej tisti del, »ki je rezultat dela v-izjemno 
ugodnih naravnih pogojih, ki je rezultat izjemnih ugodnosti na 
trgu ali je rezultat drugih izjemnih ugodnosti pri njegovem ustvar
janju«, ki ga odvajamo s samoupravnim aktom za določene 
namene.. 

V letošnjem letu, čeprav je očitno, da smo v Železarni del 
dohodka ustvarili z izjemnimi ugodnostmi na trgu, tega nismo po
sebej ugotavljali in ta del dohodka namenjali za določene namene, 
na primer, za izboljšanje in razširjanje materialne osnove ali za 
ustvarjanje in obnavljanje rezerv. Zato je prišlo tudi do nekaterih 
nelogičnih neskladij med doseženo proizvodnjo in produktivnostjo 
ter doseženim dohodkom, kar pa se seveda odraža v celotni druž
beni reprodukciji, oziroma preseganju planiranih dohodkov samo
upravnih interesnih skupnosti in skupščine občine na dosti trhlih 
osnovah, ki v sebi nosijo tudi vire inflacije. Na teh virih sedaj izva
jamo revalorizacije in rebalanse proračunov interesnih skupnosti 
in občine in rešujemo nekatere težke situacije. 

Vzporedno s tem pa je potrebno poudariti tudi posledice 
neuresničevanja planiranega dohodka v organizacijah združenega 
dela za same organizacije in celotno družbeno reprodukcijo, kar je 
bilo v naši občini očitno predvsem v prvem polletju letošnjega leta. 

S temi primeri smo želeti le poudariti izredno odgovornost pri 
družbenem planiranju, ki sloni na dohodku, ustvarjenem v okviru 
nove vrednosti v materialni proizvodnji, ne pa na nekih izmišlje
nih dohodkih, kot nekateri še danes menijo. Zato s planiranjem 
opredeljujemo pogoje za povečevanje dohodka, ki slonijo na: večji 
produktivnosti dela in doslednem izvajanju načela delitve po delu; 
prilagajanju obsega in kvalitete proizvodov in storitev domačemu 
in tujemu trgu; boljši uporabi obstoječih in aktiviranju potencial
nih pogojev dela in razvoja na osnovi znanstvenih spoznanj in teh
nološkega napredka; na razvoju kadrov, izobraževanja in neneh
nem izpopolnjevanju znanj in sposobnosti delavcev glede na potre
be razvoja družbenoekonomskih odnosov, tehnologije, raziskoval
ne dejavnosti in kulture; na boljši organizaciji in racionalizaciji 
dela; skladnejši razmestitvi proizvajalnih sil in dejavnosti v kon
kretnem prostoru (gospodarski organizaciji, občini, regiji, itd.) in 
na nalogah v zvezi z varstvom okolja. 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

Ž E L E Z A R 



ALI SMO ZA ZASTOJE IN OKVARE 
RES KRIVI VZDRŽEVALCI? 

V. rubriki Pregled sestankov SDS 
v 42. številki Železarja, z dne 
29. oktobra 1981 sem med ostalim 
zasledil tudi vprašanje obeh SDS na 
konti livu, ki vprašujeta (citat): 
»Delavci obeh SDS na konti livu 
so se na sestanku vpraševali , 
kako naj bi dosegli, da bi konti 
liv lahko obratoval »non stop«. 
Pripombe so imeli predvsem na 
vzdrževanje. Vprašujejo se »ali 
so naši vzdrževalci zmožni 
zmanjšati pogoste okvare stro
jev . . . « Prav to vprašanje je tudi 
neposredni vzrok za današnji prispe
vek. 

Ze takoj na začetku naj odgovo
rim v svojem imenu in upam, da tudi 
v imenu vseh vzdrževalcev, da to"NI 
mogoče. Zakaj ne?! Preprosto zato, 
ker okvar na strojih in napravah 
ne povzročamo vzdrževalci, zato 
jih tudi ne moremo zmanjšati. Mi 
jih le odstranjujemo, oziroma po
pravljamo. 

Okvare na strojih in napravah na
stajajo iz povsem drugih vzrokov. 
To so dotrajanost naprave ali posa
meznih delov, preobremenitev na
prav in strojev in nenazadnje malo
maren odnos delavcev v proizvodnji 
do teh. Tudi negodovanja, da vzdr
ževalci nimamo vedno pri roki 
ustreznih rezervnih delov, so neute-
meljna. Za nabavo rezervnih delov 
so zadolžene posamezne proizvodne 
TOZD. Poglavje zase s"o v naši žele
zarni tudi skladišča rezervnih delov, 
ki so največkrat odprta le dopoldan, 
ali v najboljšem primeru do 18. ure. 

N i še dolgo tega, ko smo imeli 
vzdrževalci v TOZD Hladna valjar-
na Jesenice naslednji primer. Za na
stavno napravo na Siemag stroju 
smo imeli na popoldanski izmeni na 
zalogi osem N H varovalk 100A. Pri 
normalni porabi zadostuje takšna 
zaloga tudi za teden dni. Zal pa so se 
tokrat stvari odvijale povsem druga
če. Prišlo je do večkratnega prego-
retja varovalk in nekoliko po 20. uri 
smo ostali brez rezerve. Ker pa je 
bilo skladišče odprto le do 18. ure, 
seveda nismo mogli dvigniti novih 
varovalk. O tem je bil takoj obve
ščen dežurni Železarne. V čim kraj
šem času naj bi obvestil skladiščni
ka, ki stanuje v neposredni bližini. 
Kako je potekalo to iskanje, ne vem. 
vem le to, da je stroj začel obratova
ti šele ob eni uri po polnoči. Seveda 
je s strani proizvodne TOZD zaradi 
tega nastal vik in krik, češ, krivi ste 
vzdrževalci. Našel se je tudi spisek 
imen vzdrževalcev, ki imajo vstop v 
skladišče rezevnih delov v prisotno
sti delavca varnostne službe takrat, 
ko je skladišče zaprto. Vendar ta spi
sek ni bil dostavljen niti varnostni 
službi niti vodji vzdrževanja v ome
njeni TOZD. Kako in zakaj, lahko 
samo ugibam. 

Če bomo v bodoče želeli reševati 
okvare na posameznih napravah 
bolj učinkovito, potem je nujno po
trebno zagotoviti normalno skla
diščno službo, večjo ažurnost dežur
nih Železarne in dežurnih za vzdrže
vanje, pa tudi večjo aktivnost pri re
ševanju problema s strani proiz
vodne TOZD, v kateri je prišlo do 
okvare. Žal pa se dogaja, da prav tu 
delamo povsem zgrešeno. N i vse v 
tem, da o okvari obvestimo vzdrže
valce. Treba je sodelovati pri popra-

rečejo in stvar je opravljena. Koliko-
krat smo že odigrali vlogo inštruk- ' 
torja na posameznih strojih, kar-
pravzaprav sploh ni naša dolžnost. 
Na vzdrževanju je potrebno Za to, 
da nekoga usposobimo za dobro delo 
in popravilo nekaj let. Da je to res, -
naj opišem naslednji primer. Pred 
nedavnim je delovodja poslal dežur
nega elektrikarja naj vstavi glavne 
varovalke in vklopi ločilno stikalo za 
stroj, k i j e bil dalj časa v popravilu. 
Ker pa natančno ni vedel, v katere 
elemente naj varovalke vstavi in po
zneje tudi vklopi stikalo, dela ni 
izvršil. O tem pa ni obvestil niti de
lovodjo ali skupinovodjo, kar pa se
veda ni bilo prav. Ta primer le doka
zuje, da potrebuje vzdrževalec več 
kot leto..dni, preden sploh ve, kje se 
posamezni stroj vklopi ali izklopi. 
Kje so potem šele samostojni posegi 
in zahtevnejša popravila. 

Tudi nagrajevanje v TOZD Vzdr
ževanje je vse prej kot spodbudno. O 
tem smo že večkrat govorili tudi na 
sestankih samoupravne delovne sku
pine. Zal pa jedo danes ostalo le pri 
besedah. Zato ni čudno, da so si pre-
nekateri poiskali delo v drugih 
delovnih organizacijah, tam, kjer 
njihovo delo bolj cenijo kot v Žele
zarni in ga seveda tudi bolje nagra
jujejo. 

Janko Fon 

PREDSTAVLJAMO PREDSEDNIKE 
SAMOUPRAVNIH ORGANOV 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
nadaljnje kvalitetno izgrajevanje 
nabavno-prodajne službe v okviru 
skupnega komercialnega sektorja. 

V nobenem primeru ne bi mogli 
govoriti o nekem optimumu,. ki ga 
bomo na teh področjih dosegli, s 
sprejetjem dokumentov, lahko pa 
govorimo o pomembnem kvalitet
nem premiku, ki ga bomo dosegli s 
sprejemom predloženih rešitev. Pre
mik, ki nam zagotavlja nadaljnje 
izgrajevanje dohodkovnih odnosov 
in dobro osnovo za oblikovanje pra
vilnikov na nagrajevanju po delu in 
rezultatih dela v TOZD in delovnih 
skupnostih na eni strani, na drugi pa 
učinkovitejše instrumente za ures
ničevanje naše poslovne politike. 

Vsi tisti, ki bi v predlogu samo
upravnega sporazuma o skupnih 
osnovah in merilih za delitev sred
stev za osebne dohodke in dela 
sklada skupne porabe v delovni or
ganizaciji Železarna Jesenice posku
šali iskati »samega sebe« (so in bodo 
najbrž tudi v bodoče imeli pripombe, 
ker pri tem najbrž pozabljajo na 
osnovno nalogo predloženega spo
razuma — to je, dati kvalitetne 
osnove za stimulativnejšo delitev 
osebnih dohodkov po delu in rezul
tatih dela za vse delavce temeljnih, 
organizacij združenega dela in de
lovnih skupnosti, ne pa samo dolo
čenih kategorij. To morajo konkret
neje opraviti pravilniki TOZD in 
delovnih skupnosti. Prav pa mislijo 
tisti, ki menijo, da v tem pogledu 

narediti korak naprej, ali moramo 

bo to večji ali manjši, bo pokazala 
praksa, vsekakor pa korak naprej 
pomeni tudi kvalitetni premik za 
nadaljnje izgrajevanje dohodkovnih 
odnosov v "delovni. organizaciji, 
TOZD in delovnih skupnosti. Naj
slabše je prestopanje na istem mestu-
in to smo v Železarni počeli že nekaj 
let. Ravno zato predložen samo
upravni sporazum pomeni pomem
ben korak naprej, k i pa prav gotovo 
ne bo smel biti tako dolgo v miro
vanju, kot je bil dosedanji. 

Pri tem se moramo zavedati, da bo 
izgrajevanje dohodkovnega sistema 
dolgotrajen proces, ki ga bomo 
morali hitreje izpopolnjevati kot 
doslej, sedanji korak pa pomeni 
objektivno in realno osnovo, da v 
krajšem času kot doslej naredimo 
dva ali celo več korakov naprej pri 
uveljavljanju sistema delitve do
hodka in osebnih dohodkov po delu 
in rezultatihJela. 

Kvalitetni korak naprej pa bo 
pomenila tudi reorganizacija nabave 
in prodaje v enoten komercialen 
sektor, ki jo narekuje sodobnejša in 
učinkovitejša organizacija tovrstne 
dejavnosti, še posebno pa vedno bolj 
zaostreni pogoji gospodarjenja, ozi
roma zaostrene tržne zakonitosti na 
domačem in tujih trgih. 

Z uspešnim referendumom v 
sredo, 18. novembra, ki bo potekal 
od o. do 17. ure na običajnih voliščih, 
bomo torej naredili pomemben kva
litetni premik v pogledu nadaljnjega 
izgrajevanja dohodkovnih odnpsov 
in naše organiziranosti. 

DO KONCA LETA BOMO OSKRBLJENI 
S POLIZDELKI IN SUROVINAMI 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
sicer nekoliko zaostaja, bo pa v 
naslednjih dneh povečana. 

V pogledu energetskih medijev je 

ŽELEZAR 

odjem zemeljskega plina normalen, 
oziroma zagotovljen, nadaljuje pa se 
krizno obdobje za naftne derivate, 
kot so: mazut, propan-butan in 
mazilna olja. 

Trenutno so vsa prizadevanja na
bavne službe usmerjena v to, da se 
kontinuiteta preskrbe s polizdelki in 
surovinami ne bi pretrgala. Načr
tujejo in sklepajo se že novi aranž
maji in v teku so vse akcije, da v 
oskrbi ne bi prišlo do kakršnegakoli 
zastoja.' 

To so vsekakor dovolj optimistič
ne informacije, ki pa seveda hkrati 
zavezujejo vse delavce temeljnih or
ganizacij in skupnih služb, da tudi 
dosledno, disciplinirano in odgo
vorno izvršujemo svoje naloge in 
opravila, predvsem pa, da dosledno 
izvršujemo svoje planske in dogo
vorjene obveze do izvoza in vseh 
tistih, ki so se že in se še bodo v 
okviru zakona z nami sporazumeli, 
da nam odstopijo del deviznih sred
stev za uvoz, za naše normalno delo 
prepotrebnih surovin, repromateri-. 
ala in rezervnih delov. Naša osred
nja pozornost bo še naprej usmer
jena v lastno jeklarno, v lastno 
substanco surovega jekla in doseženi 
oktobrski rezultati v S M jeklami 
nam v tem pogledu vlivajo tudi 
določen optimizem. 

Ob tem pa bo še na"prej potrebna 
neizprosna bitka za optimalne iz-
plene, dosledno tehnološko in de
lovno disciplino in za varčevanje na 
vseh področjih, še posebno pri ener
getskih medijih. 

Predsednik delavskega sveta v delovni skupnosti za ekonomiko, 
tehnično kontrolo in raziskave ter novogradnje je Danilo SVETLIN. 
Je vodja oddelka za analizo in projektiranje informacijskih sistemov 
v elektronsko-računskem centru. V Železarni dela od leta 1966. 
Najprej je delal v bivši valjarni Javornik II, potem na oddelku za 
organizacijo dela in sedaj v elektronsko-računskem centru. Končal je 
višjo šolo za organizacijo dela. 

Delovna skupnost za ekonomiko, 
tehnično kontrolo, raziskave in no
vogradnje je. sestavljena iz treh sek
torjev: za ekonomiko in organizacijo 
dela, za tehnično kontrolo in 
raziskave ter iz sektorja novogra
denj. Vsak sektor ima specifično po
dročje dela, vsi pa so pomembni za 
poslovanje celotne delovne organi
zacije. 

»Delavski svet delovne skupnosti 
E K - T K R - N G je imel v tej mandatni 
dobi šest sej,« je povedal Danilo. 
»Obravnavali smo vso problematiko, 
ki po programu prihaja pred delav
ski svet, pa tudi specifične probleme, 
ki se tičejo same delovne skupnosti. 
Delegati so zelo aktivni. Na sejah 
delavskega sveta se navadno dogo
varjamo, tako da praktično ne pride 
do preglasovanja, ampak so sklepi v 
veliki večini primerov sprejeti so
glasno. Tudi ni težnje po prevladi in
teresov enega sektorja nad interesi 
drugih. 

Tudi z vodstvom delovne skupno
sti dobro sodelujemo in delegati 
vedno pravočasno dobijo gradivo, da 
ga lahko v svojih SDS predelajo. 
Dogovarjamo se, da se sestanki SDS 
sklicujejo vedno pred sejami delav
skega sveta, tako da pridejo delegati 
na seje z mnenji svojih SDS. Iz tega 
se vidi. da se obnašajo res kot dele
gati in ne kot odborniki. Ravno tako 
ni težko dobiti sodelavca za razlago 
posameznih vprašanj, ki so na dnev
nem redu. 

Dosti problemov pa imajo posa
mezne SDS s sestajanjem, posebno 
na O T K in SEO, kerimajo svoja de
lovna mesta po vsej Železarni. Kljub 
temu ugotavljamo, da se redno se
stajajo in obravnavajo tekoče in 
svoje interne probleme. Menim tudi. 
da delegati informirajo svoje SDS o 
sejah delavskega sveta, tako da je 
dejansko vsak delavec seznanjen z 
delom delavskega sveta, na razpo
lago pa.so tudi zapisniki, ki jih lahko 
vsak prebere.« 

Povedal je tudi, da kljub razdelje
nosti na sektorje ni opaziti kakrš
nihkoli težav pri delu samoupravnih 
organov. Prav tako dobro samo
upravni organi sodelujejo s sindika
tom in z drugimi družbenopolitič
nimi organizacijami ter z vodstvom 
delovne skupnosti. Za delo delegacij 
za posamezne interesne skupnosti 
pa pravi, da nekatere delajo več. 
druge pa manj. kar se vidi tudi iz 
zapisnikov. 

»Mogoče bi kazalo razmišljati o 
reorganizaciji sedanjega sistema za 
delegiranje za posamezne SIS,« je še 
menil ob tem. »Ali je potrebno imeti 
ločene delegacije za vsako SIS. ali 
pa bi bilo bolje iti v kako drugo 
obliko združevanja? -

Vprašanje je tudi, kdo naj bi dajal 
vzpodbudo za delo delegacij: samo
upravni organi, sindikat ali CPSI, ki 
tudi pripravlja materiale za njihovo 
delo. Re je, da je delo delegacij od
visno predvsem od aktivnosti pred
sednika in mogoče še od njegovega 
namestnika. Če sta ta dva aktivna, 
je delo delegacije uspešno, sicer pa 
ne.« 

Elektronsko-računski center, kjer 
Danilo dela, je povezan s celotno 
Železarno preko obdelav na sistemu 
za obdelavo podatkov. V centru je 
več oddelkov: oddelek, ki se ukvarja 
s projektiranjem informacijskih po
slovnih sistemov skupno z uporabni
ki, oddelek, ki skrbi za pripravo teh 
sistemov za obdelavo na računalni
ku, opera ti va. ki združuje zajemanje 
vhodnih podatkov in. njihovo obde
lavo na samem sistemu za obdelavo 
podatkov, poleg tega pa še oddelki 
za sistematsko programiranje, za vo
denje in kreiranje bank podatkov jn 
za standardizacijo. 

Delo sodelavcev v oddelku za ana
lizo in projektiranje informacijskih 
sistemov, katerega vodja je Danilo, 
predstavlja po njegovih besedah vez 
med uporabnikom in računalnikom; 
Zato se mnogokrat znajdejo v težav
ni situaciji pri usklajevanju intere
sov uporabnika z interesi drugega 
uporabnika in možnostmi avtomat-, 
ske obdelave podatkov. 

»Pri našem delu opažamo,« je po
vedal, »da uporabniki mnogokrat 
premalo aktivno sodelujejo pri sno
vanju novih obdelav in po pričetku 
dela z njimi v njih ne vidijo svoje 
lastnine, ampak menijo, da so jim 
vsiljeni od zunaj. Najbrž imajo 
občutek, da se skušamo vmešavati v 
njihove zadeve, da jim stroj stoji za 
hrbtom in se zaradi tega slabo poču
tijo. Vse to povzroča hude težave pri 
obdelavi-teh sistemov. 

Večino sistemov imamo na poslov
nem področju, predvsem finančno-
računovodskem, čeprav obdelujemo 
tudi dosti proizvodnih podatkov. 
Proizvodnih sistemov je manj, ker 
smo prej imeli manjši računalnik z 
omejenimi možnostmi in se jih 
zaradi zasedenosti nismo mogli lote
vati. 

Pri prehodu s starega na novi ra
čunalnik so bili potrebni veliki 
napori vseh sodelavcev na E R C za 
prestavitev programov. 

S postavitvijo novega računalnika 
smo se lotili tudi proizvodnih pro
blemov. V pripravi je sistem, ki ob
sega sprejemanje naročil, planiranje 
in kontrolo proizvodnje na eni stra
ni, na drugi pa obdelavo materialne
ga poslovanja s pomočjo terminal-
ske mreže. To naj bi prineslo večjo 
disciplino pri izpolnjevanju rokov 
pri posameznih naročilih, boljše iz-
plene in znižanje vseh vrst zalog na 
optimalne meje.« 

Povedal je tudi, da se v sedanjih 
zaostrenih pogojih gospodarjenja 
pojavljajo težave pri zaposlovanju 
novih sodelavcev in njihovem šola
nju. Zaradi premajhnega števila^ so^ 
delavcev se roki za izdelavo posa
meznih nalog podaljšujejo. Poleg 
tega,' je povedal, sodelavci mnogo
krat menijo, da za svoje delo niso 
ustrezno nagrajeni. Menijo tudi, da 
nimajo možnosti za napredovanje. 
Vse to povzroča nezadovoljstvo in 
velikokrat manjši delovni učinek. 

Osnova šolanja kadrov za obdela
vo podatkov "je samoizobraževanje. 
pa tudi razni tečaji in seminarji; ki 
so organizirani bodisi pri nas. bodisi 
v tujini. Šolanje je zelo drago, ven
dar ob tako velikih vlaganjih v opre
mo- računalnika nikakor ne bi smeli 
štediti pri izobraževanju in šolanju 
kadrov, ki z njim upravlja. 

Danilo je doma z Javornika. Sedaj 
gradi hišo, veliko prostega časa pa 
mii vzamejo tudi razne funkcije, 
predvsem v krajevni skupnosti. Je 
član sveta krajevne skupnosti, pred
sednik odbora za spremljanje grad
nje osnovne šole na Koroški Beli. 
član izvršnega odbora skupnosti 
otroškega varstva in v komiteju za 
družbeno planiranje pri skupščini 
občine Jesenice. Za konjiček pa ima 
delo v strelski družini Triglav, kjer 
je sekretar. »V treh letih smo 
strelsko družino ponovno postavili 
na noge.« je rekel, »tako da tudi v 
republiškem merilu nekaj pomeni. 
Avtomatsko strelišče v delavskem 
domu Julke in Albina Pibernik smo 
uredili s prostovoljnim delom.« Ob 
vsem tem pestrem udejstvovanju 
mu za družino ostane bolj malo 
časa. Ko pa je le prost, gre najraje z 
družino v hribe. 

Železarski globus 

S I N G A P U R 
Pred desetimi leti so nameravali v 

tej azijski državi pričeti z gradnjo 
velike železarne na osnovi direktne 
redukcije železove rude. ki bi naj 
imela letno proizvodno zmogljivost 
5 milij. ton surovega jekla. Izdelana 
je bila tudi ustrezna študija, vendar 
z delom kasneje niso nadaljevali 
Pred kratkim je singapurska vlada 
naročila nekemu japonskemu pod
jetju, da naj ponovno prouči nadalj-
ne možnosti za izgradnjo takšne že
lezarne. Sploh kaže. da bo v enem ali 
d veli letih prišlo na Daljnem vzhodu 
do velike konjunktur«' pri gradnji 
novih železarn. Kajti več držav, kot 
so Filipini, Singapur. Malezija in še 
nekatere druge, želijo povečati mož
nost za svojo industrializacij« / 
gradnjo novih železarn 
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Že nekajkrat sem a svojimi prispevki v Železarju skušal prikazati 
delo, probleme in nenazadnje vrednotenje dela vzdrževalcev. Upal 
sem, da sem s svojimi prispevki uspel vsaj delna prikazati dejansko 
stanje in pomen vzdrževanja v Železarni delavcem v materialni proiz
vodnji, pa tudi vodilnim delavcem v tehTOZD. Da pa nekaterim posa
meznikom in posameznim skupinam še vedno ni jasno, kakšno je naše 
delo, dokazuje tudi naslednji primer. 

vilu okvare. Delavci iz proizvodnje 
naj bi pri tem pomagali, ne pa, da jih 
delovodja največkrat razporedi na 
druga dela in naloge, nam vzdrževal
cem pa prepusti vsa dela in nemalo
krat tudi čiščenje posameznega stro
ja. Da se tudi s strani vzdrževanja 
včasih pojavijo določene težave, je 
popolnoma razumljivo. Velika fluk-
tuacija in s tem vse večja zaposle
nost vzdrževalcev novincev ima 
pri tem velik vpliv tako na čas kot 
na kvaliteto popravil. Delavca za 
delo na neki napravi ali stroju lahko 
usposobimo v nekaj mesecih. Poka
žemo mu, kako naj vklopi stikalo, 
pritisne na nekaj tipk, pa se bo stroj 
zavrtel. »Če ne bi šlo, pa pokliči 
elektrikarja, on bo vse uredil,« mu še 



OB RAZPISU REFERENDUMA ZA SPREJEM 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O DELITVI OD 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
da se časovni pogoji vrednotijo po 
načelu zahtevnosti pogoja, neod
visno od zahtevnosti dela in naloge. 
Skladno s tem določa predlog spora
zuma fiksne zneske za vrednotenje 
časovnih pogojev dela. S to spre
membo ne sledimo le družbenim 
usmeritvam, ampak želimo časovne 
pogoje pravičneje nagraditi — isti 
časovni pogoj predstavlja približno 
enako obremenitev delavca ne glede 
na delo, ki ga izvaja. 

Ob prehodu na vrednotenje časov
nih pogojev v enakih zneskih je po
membno oblikovanje realne osnove. 
Določila sporazuma zagotavljajo, da 
povprečna vrednost izplačila vsake
ga časovnega dodatka ostane ne
spremenjena. Čeprav so odstotki do
datkov na osnovo manjši kot doslej, 
se njihova absolutna višina in delež 
v skupnem OD ne bosta zmanjšala 
(obrazložitev je bila podana v Zele-
zarju št. 36, 17. septembra 1981). 

OTEŽKOČENI DODATEK 
Podobno kot časovni pogoji se 

bodo tudi dodatki za otežkočene po
goje dela obračunavali za enak 
pogoj v enaki višini, ne glede na 
ostale zahtevnosti delovne naloge. 
Otežkočen pogoj bo kot poseben do
datek upoštevan v celoti, če pri red
nih delovnih zadolžitvah ne nastopa 
in ni vrednoten. Če pri rednih delov
nih zadolžitvah nastopa pogoj v mi
lejši obliki, se bo obračunala razlika 
med vrednotenjem pogoja v rednih 
delovnih nalogah in pogojem, ki 
n-stopa pri izvajanju del v izjemnih 
okoliščinah. 

DELITEV OD NA OSNOVI 
MINULEGA DELA 

Za delitev OD na osnovi prispevka 
k minulemu delu je podana groba 
zasnova, ki temelji na splošni druž
beni opredelitvi minulega dela. Ta 
osnova predstavlja predvsem pobu
do za nadalj.se, delo na tem 
področju. Za konkretizacijo vsebine 
delitve osebnega dohodka na osnovi 
minulega dela bo potrebno še mnogo 
strokovnega dela in usklajevanja. 
Ne nazadnje bo treba upoštevati 
določila zakona o razširjeni repro
dukciji in minulem delu, katerega 
osnutek je prav sedaj v javni ob
ravnavi. 

Za prehodno obdobje, do uveljav
ljanja pravne iz minulega dela, smo, 
delavci v javni razpravi podprli 
predlog povečanja OD za dobo zdru
ževanja dela v SOZD Slovenske 
železarne. S to spremembo dajemo 
večje priznanje delavcem, ki so si z 
vztrajnim in zvestim delom v 
železarni pridobili bogatejše delovne 
izkušnje. 

SPODBUJANJE 
INOVACIJSKE AKTIVNOSTI 
Predlog sporazuma določa, da se 

mora v končnem obračunu posebej 
izkazovati osebni dohodek, ki izhaja 
iz dohodka, pridobljenega z inovaci
jami. Z izločenim prikazovanjem 
OD iz tega naslova bomo dosegli 
večje zanimanje in pripravljenost 
vseh delavcev za uveljavljanje 
inventivnih predlogov v praksi. Vsak 
delavec bo lahko ugotovil na svojem 
izplačilnem listu, za koliko bi bil 
njegov OD manjši, če predlogi ne bi 
bili realizirani. 

ZAKLJUČEK 
V treh nadaljevanjih smo se lahko 

dotaknili le najpomembnejših spre
memb, ki j ih prinaša predlog spora
zuma. Že ta pregled nam kaže, da 
predlog vsebuje toliko novih rešitev, 
da lahko govorimo v bistvu o novem 
sporazumu in ne le o predlogu spre
memb. Na osnovi določil predlože
nega sporazuma bomo lahko bolje 
nagradili pridnega, dobrega, nadpo-
prečnega delavca, kar je osnovni, cilj 
delitve po delu in rezultatih dela. 
Določila o merjenju učinkovitosti 
delavcev bomo v svojih pravilnikih 
temeljito obdelali in v skladu s spo
razumom poiskali takšne kriterije, 
ki bodo delavce najbolj vzpodbujali 
k boljšemu delu, da bi skupaj dosegli 
čim boljše rezultate. 

S sprejemanjem samoupravnega 
sporazuma se torej delo na dograje
vanju našega sistema delitve OD ne 
prekinja. V pravilnikih bomo lahko, 
uveljavili mnoge pripombe, ki sicer v 
samoupravnem sporazumu zaradi 
specifične vsebine niso našle mesta. 
Iskanje stimulativnih oblik pri obli
kovanju določil pravilnika bo gotovo 
obogatilo sistem nagrajevanja in s 
tem prispevalo k njegovemu raz
voju. 

Hiter razvoj in spremembe v druž
benoekonomskih odnosih zahtevajo 
stalno prilagajanje samoupravne 
urejeno^ti v organizacijah združene
ga dela. Od zadnje spremembe spo
razuma o delitvi OD je minilo že 
skoraj štiri leta, zato na tem področ
ju nimamo uveljavljenih novejših 
družbenih usmeritev in ne moremo 

uveljavljati pozitivnih rešitev, ki iz
virajo iz lastne prakse urejanja 
delitve OD. Sprejem predloga spora
zuma je pogoj za uveljavitev novih 
pravilnikov o delitvi OD. razvida del 

in nalog ter -analitičnega vrednote
nja. Če želimo hitrejše napredovanje 
na poti do delitve po delu, je nujno, 
da fazo spreminjanja "sporazuma 
zaključimo s sprejemanjem. 

O B V E S T I L A K O L E K T I V U - O B V E S T I L A K O L E K 

RAZPORED DEŽURNIH ŽELEZARNE 
OD 16. DO 22. NOVEMBRA 

16. novembra, JANEZ TUŠAR, vodja kadrovskega sektorja. 
Blejska Dobrava 16 b, štev. telefona 83-082; 

17. novembra, VITO GRIČAR, vodja TOZD Valjarna debele ploče
vine, Jesenice, Udarna 9, štev. telefona 83-193; 

18. novembra, FRANC VIČAR, vodja invest. razvoja, Žirovnica, 
Rodne 51; 

19. novembra, JANEZ POLJŠAK, vodja splošnega sektorja, Hruši-
ca 12, Jesenice; 
. 20. novembra, FRANC GASSER, vodja TOZD Profilarna, 
Žirovnica, Moste 22 b; 

21. novembra, JANEZ BIDOVEC, vodja sektorja nabave, Lesce, 
Na Trati 49, štev. telefona 75-591; 

22. novembra, FRANC RAVNIHAR, vodja TOZD Valjarna žice in 
profilov, Lipce 7 a, Blejska Dobrava. 

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

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

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

C DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI ) 

Montaža ogrodja za valjarno žice (Foto S. Kokalj) 

»RAST« predstavlja velik na
predek ne samo po številu sodelu
jočih temveč tudi po kvaliteti reši
tev. Na letošnji deveti razstavi je na 
5000 kv. metrov odprtega in zaprte
ga razstavnega prostora razstavljalo 
630 razstavljalcev z več kot 2500 
eksponati. Razstava R A S T Y U je 
postala največja letna manifestacija 
ustvarjalnega dela novatorjev iz or
ganizacij združenega dela, znanstve
nih in strokovnih organizacij, dru
štev in posameznikov. Poleg doma
čih na razstavi sodelujejo tudi ino
zemski razstavljalci. Organizacijam 
združenega dela, iznajditeljem in 
drugim inventivnim delavcem omo
goča afirmacijo inventivnega dela. 

S svojim konceptom, tradicijo, 
masovnostjo in vsebino se razstava 
neposredno vključuje v akcijo or
ganiziranih socialističnih samo
upravnih sil v borbi za povečanje 
produktivnosti, ekonomičnosti, itd. 
Direktno vpliva in pospešuje ures
ničevanje politike gospodarske sta
bilizacije, katere osnovni namen je 
tudi, da se spodbuja in pospešuje 
lastno ustvarjalno delo v tehnično-
tehnološkem pogledu. 

Železarna Jesenice je na razstavi 
pokazala naslednje tehnične ozi
roma tehnološke izboljšave: 

— »Zaščita žic pred razogljiče-
njem v procesu žarjenja« avtorjev 
Antona Razingerja, Bogdana Stoc-
ca, Marije Okrožnik,- Milana Doli-
narja in Mavra Lenardiča; 

— »Predelava vstopnih vodil na 
valjavski dovodki« avtorja Joža 
Mertelja; 

— »Uvedba zaščitnega plina za 
globinske peči E W B , A S E A in BBC« 
avtorjev Avrelija Ravnika, Jakoba 
Pranca, Janeza Komela, Antona 
Kelvišarja in Dušana Prešerna: 

— »Plinski gorilnik za zemeljski 
plin« avtorjev Avrelija Ravnika in 
•Jakoba Šranca; 

— »Nova oplaščena elektroda, iz
delana pretežno z domačimi suro
vinami« avtorja Ivana Mesca, Ja
neza Zaveljcina, Milana Vovka, Jer
neja Markeža in Mirka Podgorška; 

- »Zmanjšanje ropota na dveh 
strojih za brušenje widia votlic« 
avtorjev Draga Koblarja in Jakoba 
Vebra: 

Telefon dežurnega za vzdrževanje v Železarni je: .5549 
vezni telefon je: - 2317 

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni od 14.00 do 18.00 ure 
nooni pa od 18.00 do 6.00 ure 

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 
T O Z P Vzdrževanje. 

SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 
V dneh od 16. do 21. novembra bodo delale,naslednje obratne ambulante: 
dopoldne: I. obratna ambulanta — dr. Janez Zaletel in IV. obratna am

bulanta — dr. Marija Može-Kovačič. 
popoldne: II. obratna ambulanta — dr. Janez Resman in III. obratna 

ambulanta — dr. Zelimir Cesarec. 
V soboto, 21. novembra, samo dopoldne: II. obratna ambulanta — dr. 

Janez Resman in III. obratna ambulanta — dr. Želimir Cesarec. 
Dispanzer za borce: IV. obratna ambulanta — dr. Marija Može-Kovačič. 
ZOBNE A M B U L A N T E : 
dopoldne: II. zobna ambulanta — dr. Alojz Smolej. 
Za borce v četrtek. 19. novembra, popoldne. • 
III. zobna ambulanta — v. dent. Marjan Hočevar v ponedeljek, 16. no

vembra, v sredo. IS. novembra in v petek, 20. novembra. 
Popoldne: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. 
Za Železarno v torek, 17. novembra in v četrtek, 19. novembra, dopoldne. 
V soboto, 21. novembra, samo dopoldne: I. zobna ambulanta — v . dent. 

Viktor Straž i£ar. 

VABILO ZA SODELOVANJE 
Vabimo kandidate, k i imajo dokončano tehnično, poklicno šolo 

a l i šolo za m e t a l u r š k e delavce in bi želeli delati v TOZD Transport na 
delovnih nalogah strojevodje v železniškem oddelku, naj se v 
petnajstih dneh prijavijo na kadrovski sektor Železarne. 

S kandidati ho opravljen še razgovor, na katerem se bomo dogo
vor i l i tudi o pogojih m načinu kadrovanja. 

Tečaj za strojevodje bo organiziran v mesecu decembru in bo 
trajal predvidoma št ir i mesece. Predavanja bodo trikrat tedensko. 

Kadrovski sektor 

PREVENTIVNO CEPLJENJE PROTI GRIPI 
Da bi preprečili množično obolevnost zaradi gripe, bomo tudi letos orga

nizirali preventivno cepljenje. V zvezi s tem smo vodjem TOZD in delovnih 
skupnosti poslali dopis, v katerem smo jih obvestili o prijavah zaradi realne 
nabave cepiva in eventuelne organizacije cepljenja v neposredni bližini 
TOZD. v katerh bi se delavci v večini primerov za cepljenje odločili. Do 
31. oktobra smo dobili naslednje prijave: 

Štev. Štev. 
T O Z D zaposlenih prijav 

Zato smo se skupaj s predstavniki obratne ambulante Železarne dogo
vorili, da preventivno cepljenje organiziramo v kurativnih ambulantah obrat
ne ambulante, in sicer 13., 17., 18., 19. in 20. novembra dopoldan od 10. do 
12, ure in popoldan od 16. do 18. ure. -

Kdor se bo odločil n cepljenje, naj se ob'prihodu v obratno ambulanto 
prijavi v kartoteki 

Drugo cepljenje, katerega se morajo udeležiti vsi, ki se bodo prvič cepili, 
.da si zagotovijo odpornost proti gripi, bomo organizirali v drugi polovici 
mesci'? decembra. Točen datum bomo objavili teden dni pred cepljenjem. 

Oddelek za zdravstveno in 
socialno varnost 

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI D A T U M : D N E V N I : NOČNI: 

P O N E D E L J E K — 1«. 11. M A R J A N E R M A N -EDO KAVČIČ 
T O R E K — 17. 11. V I N K O R O T A R BOGOMIR S V E T I N A -
S R E D A - 18. 11. B E R T I K R A P E Z A N T O N KAVČIČ 
ČETRTEK - 19. 11. J A N E Z V E H A R I V A N M E 2 I K 
P E T E K — 20. 11. MITJA K E R S N I K JOŽE ZIDAR 
SOBOTA -21 .11 . V A N D A E N I K O S T A N E M E N C I N G E R 
N E D E L J A - 22. 11. DUŠAN B A K J A N E Z KOVAČ 

RAZSTAVA »DELAVSKA 
USTVARJALNOST '81« 

— »Nova tehnološka pot za iz
delavo plavljenih povezovalnih tra
kov« avtorjev Bogdana Ravnika. 
Iva Cundriča, -Janeza .Jamarja, To
neta Ravnika, Petra Muharja. Ja
neza Pavlina, -Janeza Rozmana. 
Branka Bankota in Vinka Skumav-
ca. 

Ob zaključku je posebna komisija 
ocenila razstavljene inovacije ii? 
podelila priznanja. Za izdelavo plav
ljenih povezovalnih trakov je bila 
avtorjem iz TOZD Hladna valjarna 
Bela dodeljena zlata plaketa. Av
torji so postavili novo tehnologijo 
izdelave in tako izdelali popolnoma 
nov izdelek, ki se do tedaj v Ju
goslaviji ni izdeloval in je bil na 
uvozni listi vseh, ki so potrebovali 
jeklene trakove za povezovanje 
svojih izdelkov. 

Avtorjem Ivanu Mescu, Janezu 
Zaveljcinu, Jerneju Markežu, M i 
lanu Vovku in Mirku Podgoršku je 
bila za uvedbo nove oplaščene elek
trode Jadran S podeljena bronasta 
plaketa. Da bi se v okviru priza
devanj za gospodarsko stabilizacijo 
uvoz čim bolj zmanjšal, so avtorji na 
osnovi daljšega raziskovalnega dela 
izdelali oplaščeno elektrodo za po
zicijsko varjenje, ki je sestavljena 
pretežno iz domačih surovin. 

Bronasta plaketa je bila podeljena 
tudi avtorjema Avreliju Ravniku in 
Jakobu Šrancu za plinski gorilnik 
za zemeljski plin. Gorilnik je bilo po
trebno skonstruirati zaradi padca 
temperature v prehodu med ogrevno 
in izenačevalno cono podajalne peci 
v TOZD Valjarna žice in profilov. 

Deveta razstava izumov in teh
ničnih izboljšav na Reki je bila s 
tem uspešno zaključena. Razstava 
ne predstavlja samo reprezentativ
nega pregleda ustvarjalnega dela 
izumiteljev in avtorjev tehničnih iz
boljšav, temveč predstavlja tudi me
sto, kjer se lahko izmenjajo izkuš
nje, kako naj se ta dejavnost hitreje 
razvija. 

Vsaka, koristna ideja oziroma 
predlog inovacije mora najti naj
krajšo pot do realizacije, saj je to 
eden izmed važnih momentov na
predka in razvoja lastne tehnologije, 
zmanjševanja stroškov poslovanja, 
rasti dohodka, rasti življenjskega 
standarda in napredka v celoti. IP. 

http://nadalj.se


TOZD Remontne delavnice SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
TOZD Jeklarna 

6. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Šesto sejo odbora za gospodarstvo pri delavskem svetu TOZD 

Jeklarna je siical predsednik Iztok Polak 29. oktobra 1981 in v obrav
navo predlaga!: 

— poročilo o devetmesečnem po
slovanju in organizaciji razprave o 
temna sestankih SDS. 

— predlog za OD v obdobju no-
vember—december, 

— sprejem predloga vpeljave 
dnevnih premij za višjo proizvodnjo 
jekla in za oddelka PTO in kamno
lom dolomita Trebež. 

Informacijo o rezultatih poslova
nja TOZD Jeklarna v devetih mese
cih je podal vodja TOZD Jeklarna. 
Jeklarna je v devetih mesecih izde
lala 325.105 ton jekla, medtem ko bi 
ga po planu morala izdelati 356.400 
ton. Navzoče je seznanil z izdelavo 
jekla po posameznih oddelkih. Pri 
tem je poudaril, da v S M oddelku 
proizvodnja kontinuiran pada, v 

elektro oddelku pa od leta 1979 dalje 
ni večjih oscilacij, razen v letošnjem 
letu, ko bo proizvodnja za okoli 
12.000 ton nižja zaradi montaže od-
praševalne naprave^ Nizko proiz
vodnjo je pogojevalo več vzrokov, 
med drugim: izredno pomanjkanje 
delavcev, velika fluktuacija in velika 
odsotnost z dela, nepripravljene 
peči, oziroma nepredvidene okvare 
na pečeh, občasno pomanjkanje 
grodlja, veliko subjektivnih napak, 
zmanjšana vzdržnost peči, kar je po
vzročilo manjši časovni izkoristek 
peči. izredno velik delež nekvalitetne 
proizvodnje in subjektivne napake, 
vroča popravila peči. mehanske 
okvare peči. redukcija toka in še 
ostali zastoji. 

5. SEJA DELAVSKEGA SVETA 

Predsednik delavskega sveta je 
navzoče seznanil s sklepi pretekle 
seje in z zapisnikom. Delegati so 
ugotovili, da še vedno nista realizi
rana dva sklepa iz tretje redne seje 
delavskega sveta. Delegati so bili se
znanjeni tudi z obravnavo na seji 
odbora za gospodarstvo in nekatere 
sklepe tudi potrdili. 

Vodja T O Z D je delegate seznanil, 
da je "TOZD v devetih mesecih letoš
njega leta poslovala z izgubo. Po
drobno poročilo v zvezi s tem bodo 
obravnavali na naslednji seji. na 
kateri bodo morali sprejeti predsa-
nacijski in sanacijski program. 

V. nadaljevanju seje so bili dele
gati seznanjali z nabavo filtrskega 
materiala za ekološke meritve in o 
prevzemu sinterdolomita za popra
vilo električne obločne peči. Delav
ski svet je potrdil tudi predlog za 
uporabo sredstev amortizacije za 
pripravljalna dela projekta jeklarna 
2, kakor tudi spremembo investicij
skih programov in odobritev sred
stev za prekoračitve oziroma za
ključna dela na investicijah v TOZD 
jeklama. 

Deiavski svet je potrdil tudi sa
moupravni sporazum o združevanju 
sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb v krajevnih skupnostih v ob
čini Jesenice v obdobju 1981 — 1985 
in samoupravni sporazum o ustano
vitvi izobraževalne skupnosti za 
metalurško in kovinarsko usmeritev 
v SR Sloveniji m statut te 
skupnosti. 

Delegati so bili seznanjeni tudi s 
predlogam reorganizacije prodajno-
nabavne službe in sklenili, da delav
ski svet soglaša, da se prične posto
pek za spremembo samoupravnega 
sporazuma o združitvi TOZD v de
lovno organizacijo Železarna Jese
nice in spremembo statuta Železar
ne v zvezi z reorganizacijo proda jno-
nabavne službe Železarne. 

Vodja T O Z D je delegate seznanil 
z zahtevki po zvišanju kategorij 
žerjavovodij pristaniškega žerjava 
in prevzemnika starega železa, o če
mer je dal pojasnila oddelek za 
študij dela in nagrajevan je. 

Delegati so sprejeli tudi sklep za 
obremenitev manj kvalitetne pro
izvodnje — sekunda roba. 

6. SEJA ODBORA ZA 
DELOVNA RAZMERJA 

Predsednik odbora za delovna raz
merja pri delavskem svetu TOZD 
Jeklarna Pavel Kotnik je sklical 
6. redno sejo 27. oktobra. Pri pregle
du sklepov zadnje seje so ugotovilr, 
da so sklepi v glavnem realizirani, 
razen nekaterih, ki so -še v reševanju. 

Kadrovik je navzoče seznanil s ka
drovskim poročilom za mesec sep
tember in devet mesecev letošnjega 
leta. V mesecu septembru je bilo 
skupne odsotnosti v TOZD Jeklarna 
3.244 dni al i 2 0 . 6 8 . V devetih me
secih letošnjega leta je delovno raz
merje sklenilo 42 delavcev več kot" v 
istem čssa lani. odšlo pa jih je 11 več 
kot v preteklem letu. Koriščenje let
nega dopusta sicer ni potekalo ena
komerno po mesecih, vendar je pla
nirana vsota za devet mesecev izko
riščena. N a predlog vodje TOZD je 
odbor obravnaval predloge razpore
ditev in premestitev delavcev zno
traj T O Z D in j ih potrdi). V nadalje
vanju seje so člani obravnavali vloge 
delavcev, ki so j ih naslovili za delo v 
TOZD ter reševali neka i vlog zno
traj T O Z D Jekla ma

l i . K. 

V nadaljevanju so sklenili, da se v 
tedenskem glasilu Zelezar objavi 
zahvala delavcem skupnih služb in 
dijakom — študentom, ki so v naj
bolj kritičnih poletnih mesecih delali 
v TOZD Jeklarna. 

B . K . 

Pohvalo so izrekli pododdelku za 
predelavo toplotnih odpadkov, ki je 
v devetih mesecih letošnjega leta 
vrnil v proizvodnjo okrog 11.000 ton 
odpadnega starega železa. 

Finančna realizacija v devetih 
mesecih je bistveno nižja od plani
rane in če bi hoteli imeti enako rast 
prihodka, kot je rast stroškov poslo
vanja, bi morali izdelati okrog 30.000 
ton jekla več, kot so ga izdelali. 
Izredno pomembna postavka je 
obremenitev za nekvalitetno proiz
vodnjo in slabši izplen v valjarnah. 
Cisti dohodek ne pokriva niti izpla
čanih osebnih dohodkov, zato ima 
TOZD Jeklarna v devetih mesecih 
izgubo. 

Predlog o korekciji osebnih do
hodkov je podal vodja TOZD. Ker 
so devetmesečni poslovni rezultati 
Železarne dokaj ugodni, omogočajo, 
da lahko opravimo korekcijo oseb
nih dohodkov v zadnjem četrtletju 
kot akontacijo za. dokončno porav
navo, ki bo opravljena na osnovi di
ferenciranega pristopa ob zaključ
nem računu v mesecu februarju 
1982. 

Predlog za vpeljavo dnevnih pre
mij za višjo proizvodnjo jekla in za 
oddelka PTO in kamnolom Trebež 
je podal vodja S M jeklame Henrik 
Zupan. V zvezi s tem je odbor za 
gospodarstvo sprejel nekaj sklepov, 
ki jih predlaga v potrditev delavske
mu svetu. 

Odbor je predlagal delavskemu 
svetu, da odobri delavcem iz kon
strukcijske delavnice, ki so sodelo
vali pri izdelavi nove ponve, pri če
mer so bili zelo prizadevni, denarno 
nagrado. 

B . K . 

4. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
V sredo, 28. oktobra, je predsednik Franc Novak sklical četrt« 

redno sejo delavskega sveta TOZD Remontne delavnice. 

TOZD Strojne delavnice 

Odbor za gospodarstvo je obrav
naval neizvršen sklep: razpis teh
ničnega problema za žigosanje orod
ja. Razpis ni bil izvršen, ker je pro
blem žigosanja orodja dobro poznan. 
Orodje bodo označevali na tri nači
ne: z žigosanjem, žigi se lahko prila
godijo zahtevam posameznih T O Z D , 
ročnim in strojnim graviranjem ter 
električnim označevanjem na trde 
površine orodij. Zato je odbor menil, 
da sklep ni več aktualen. 

Odbora sta po obravnavi polletne
ga poročila komisije za ugotavljanje 
škode sprejela sklep, da naj se poleg 
disciplinske kazni uvede tudi materi
alna kazen za neopravičeno odsot
nost z dela. Predlagala sta komisiji, 
za ugotavljanje škode, sindikatu, 
računovodstvu in odboru samo
upravne delavske kontrole, da naj 
izdelajo več predlogov, po katerih bi 
kaznovali neopravičeno odsotnost z 
dela Z-materialno kaznijo. 

Odbor samoupravne delavske kon
trole je predlagal odboru za delovna 
razmerja, da se v bodoče športnikom 
za daljšo odsotnost z dela odobri ne
plačana odsotnost, s tem da si sami 
zagotovijo refundacijo. 

Odbor za gospodarstvo je vzel na 

4 ŽELEZAR 

— težave pri prevozu materiala, 
zaradi česar bi bilo potrebno čim 
prej kupiti dvotonski kamion, ki bo 
na razpolago osem ur na dopoldan
ski dnini. Vodja priprave dela je pri
pravil zahtevek, da se kamion kupi 
iž sredstev amortizacijskih zame
njav za leto 1982. 

— težave s pomanjkanjem mate
riala, zaradi česar bi bilo treba na
baviti močnejše kladivo za oddelek 
kovačnica. Delavski svet je zadolžil 
vodji materialne službe in kovačni-
ce, da izdelata osnovne podatke, po 
katerih se bo pripravil idejni projekt 
za nabavo tega kladiva. 

— problematiko čiščenja oblek in 
sklenili, da na najbolj ogroženih 
delovnih nalogah delavci dobijo let
no po dve obleki — s tem se mora 
popraviti normativ, ki ga uskladi in 
pregleda vodja obrata. 
•" V nadaljevanju so-po obravnavi 
sprejeli predlog samoupravnega,spo
razuma o združevanju sredstev za 
zadovoljevanje skupnih potreb kra
jevnih skupnosti v občini Jesenice za 
obdobje 1981-1985, -

Soglašali so tudi, da se doslej loče
ni izobraževalni skupnosti za meta
lurgijo in kovinarstvo združita v 
enotno skupnost 1 za i metalurgijo in 

Najprej so delegati sprejeli samo
upravni sporazum o združevanju 
sredstev za zadovoljevanje skupnih 
potreb v krajevnih skupnostih obči
ne Jesenice v obdobju 1981—1985. 
Za podpisnika so pooblastili Franca 
Novaka. Pripomnili so, da sta 
določili v 4. in 6. členu sporazuma 
lahko v nasprotju. Sporazum ima 
enako vrednost, če se 2,8 % rast v 
čl. 4 in predvidena obračunska stop
nja 0,23 ? v6. členu izpustita. 

V zvezi s tem so ugotovili, da so 
delavci TOZD v javni razpravi, ki je 
potekala v aprilu 1981, potrdili kori
ščenje sklada skupne porabe za leto 
1981 in v okviru tega tudi združeva
nje po 400 din na zaposlenega za 
potrebe krajevnih skupnosti. 

Soglašali so, da se doslej ločeni 
izobraževalni skupnosti za metalur
gijo in kovinarstvo združita v enot
no skupnost za metalurgijo in kovi
narstvo in skladno s tem sprejeli 
tudi samoupravni sporazum o usta
novitvi in statut izobraževalne 
skupnosti za metalurgijo in kovinar
stvo. 

Skladno s pravilnikom o popisu 
sredstev in njihovih virov je delavski 
svet imenoval inventurne komisije: 

— za popis osnovnih sredstev, 
investicij v teku in nedovršene pro
izvodnje v sestavu: Alojz Novak — 
predsednik in člani Bernard Bratina, 
Primož Zvab, Marko Žmitek in 
Anton Pazlar. 

— za popis obveznosti in terjatev 
ter za pospis sumljivih, Spornih in 
neizterljivih terjatev v sestavu: 
Zdenko Cund — predsednik ter 
člana Anton Vovk in Mitja Kersnik. 

Popisni komisiji za popis stanja 
31. decembra 1981 sta dolžni delo do
končati do 15. januarja 1982. 

Delegati so bili seznanjeni z ugo
tovitvijo požarnovarnostnega "in
špektorja v zvezi z nepravilnostmi v 
temeljni organizaciji. Ugotovili so si
cer, da se stanje izboljšuje, sprejeli 
pa so naslednje sklepe: 

— V letu 1982 je treba organizira
ti sistematično usposabljanje vseh 
delavcev TOZD v pogledu požarno
varnostne kulture. 

— Za skladišče butanskih jeklenk 
je treba pri OID naročiti invesficij-
cijsko dokumentacijo. Problem se 

-mora reševati istočasno v okviru de
lovne organizacije. 

— Gasilski službi je treba dati po
budo, da stanje po obratih TOZD 
sproti kontrolira. 

Delegati so soglašali s povečanjem 
vrednosti naložbe instalacijske de
lavnice v višini 456.027,50 din. Sred
stva naj se koristijo iz nerazporeje
nih sredstev amortizacije TOZD, na
menjenih za združevanje. 

Soglašali so tudi s predlogom sek
torja novogradenj za zaključna dela 
na objektu nove avtomatske tele
fonske centrale v višini 330.000 din. 

Za ta dela se odpre poseben konto. 
Obravnavali so pritožbo delavca 

na izbor delovodje montaže Javor. I 
nik in ugotovili, da izbrani kandidat 
izpolnjuje vse razpisne pogoje in da 
je odbor za delovna razmerja upo-' 
števal vse razpisne pogoje in da pri 
razpisu in izboru ni ravnal v na-1 
sprotju z veljavnimi samoupravnimi 
določili. Pritožbo za razveljavitev | 
sklepa odbora oziroma zahtevek za 
varstvo pravic so zavrnili. Če bo šir
ša presoja pokazala, da odbor ni do
bil vseh podatkov in je bil pri odlo-
čanju zaveden, je v pristojnosti od-
bora, da po taki ugotovitvi ponovno 
presodi o pravilnosti izbora. 

Po razlagi Franja Kragolnika je 
delavski svet soglašal, da se začne 
postopek za spremembo samouprav 
nega sporazuma o združitvi TOZD v 
delovno organizacijo Železarna Jese
nice in spremembo statuta Zelezar 
ne, ki so potrebne, da se po predlogu 
izvede reorganizacija prodajno-na 
bavne službe. 

Obravnavali so sporočilo delav-
skega sveta TOZD Valjama žice 

profilov o problematičnem ogreva-
nju garderob in pomanjkanju tople 
vode. Delavski svet je naročil, da se 
ureditvi ogrevanja s strani remont-1 
nih delavnic da absolutno prednost! 

Poslovno poročilo za devet mese
cev s programom urejanja osebnih 
dohodkov za leto 1981 bo v javni 
razpravi po delovnih skupinah 
TOZD do 7. novembra. 

V zvezi s sprejemanjem sporazu
ma o združitvi izobraževalnih skup
nosti za metalurgijo in kovinarstvo 
je delavski svet soglašal s pripombo 
delegata, da se ne opusti poklicna 
šola za vodovodne instalaterje v 
okviru ŽIC Jesenice. 
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Železúrski globus 
VELIKA BRITANIJA 

Britanske privatne železarske 
družbe, pa tudi zahodnonemške 
francoske in italijanske, se vedno 
bolj pritožujejo zaradi konkurent 
nosti tistih železarn, ki j ih podpira 
država, oziroma so v njeni lasti 
Mnenja so, da te železarne ne upo 
rahljajo državne subvencije za pod
poro nezaposlenim pri zapiranju 
nerentabilnih obratov, temveč za 
zniževanje cen, kar omogoča ne
lojalno konkurenco privatnim že
lezarnam in s tem poslabšujejo 
njihov zaradi recesije že tako slab 
ekonomski položaj. Britanska vlada, 
pa tudi ostale, ki podpirajo svoje 
železarne, so mnenja, da je bodoči 
razvoj državne železarske industrije 
preveč pomemben, da bi ga prepu 
stili samo spreminjajoči se tržni 
situaciji. 

TOZD Vzdrževanje 

5. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik Valentin Markež je 23. oktobra sklical peto sejo delav

skega sveta TOZD Vzdrževanje. Ob pregledu izvajanja sklepov zadnje 
seje so se delegati strinjali, da se spremeni sklep 5.1, ki se praviloma 
mora glasiti: Delavski svet je obravnaval inventurne razlike, ki so 
nastale v skladišču Javornik in znašajo 123.089.98 din viška m 
24.175.03 din manjka. Vzroki, ki so privedli do nastalega stanja in jih 
je potrebno odpraviti: 

— netočne dobave iz centralnih 
skladišč; 

— pri remontih planirane dobave 
na čeke, ki so napisani in knjiženi, 
medtem ko se ves material ne porabi 
in je vrnjen v skladišče; 

— velike težave pri poslovanju, ki 
j ih povzročajo neustrezni skladiščni 
prostori; 

— material izven rednega delov
nega časa lahko vzame iz skladišča 
vodja izmene in to vedno v navzoč
nosti predstavnika nadzorne služ
be. 

V nadaljevanju so obravnavali in 
potrdili predlog samoupravnega spo
razuma o združevanju sredstev za 
zadovoljevanje skupnih potreb v 
krajevnih skupnostih v občini Jese
nice v obdobju 1981-1985. 

Soglašali so tudi s predlogom, da 
se doslej ločeni izobraževalni skup
nosti za metalurgijo in kovinarstvo 
združita v enotno skupnost za meta
lurgijo in kovinarstvo in skladno s 
tem sprejeli tudi samoupravni spo
razum o ustanovitvi in statut iz
obraževalne skupnosti za metalur
ško in kovinarsko usmeritev v SR 
Sloveniji. 
, Delegati so obravnavali tudi pred
log o reorganizaciji prodajnonabav-
ne službe in soglašali, da se prične 
postopek za spremembo samouprav
nega sporazuma o združitvi TOZD v 
delovno organizacijo Železarna Jese
nice in spremembo statuta Železar
ne v zvezi s to reorganizacijo. 

Ponovno so obravnavali pritožbi 
dveh članov kolektiva. Za Branka 
Škrleca je bi l sprejet sklep, da se 
ugovor zavrne kot neutemeljen in se 

odločba skupne' disciplinske 
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komisije Železarne. Pritožbe Cveta 
Pretnarja delavski svet ni obravna
val, ker je bil seznanjen, da je vložil 
ugovor na sklep disciplinske komisi
je preko sodišča združenega dela v 
Kranju. 

Obravnavali in potrdili so tudi 
predlog koriščenje sredstev za inve
sticijsko vzdrževanje in amortizacij
ske zamenjave za leto 1981. 

Delavski svet je ugodil vlogi 
delavca TOZD, oziroma mu izdal so
glasje za opravljanje male obrti P 
pogojem, da to ne sme biti ovira za 
opravljanje rednih delovnih dolžno 
sti, ker si v tem primeru delavski 
svet pridržuje pravico soglasje pre
klicati. 

Po obravnavi pisma temeljnega 
sodišča iz Radovljice v zvezi s po
škodbo cilindrov na obračalnih roči
cah v valjarni žice so sprejeli na
slednje sklepe: 

— odbor za delovna razmerja 
TOZD Vzdrževanje naj na prvi seji 
obravnava problematiko organizira
nosti in vodenja ključavničarjev, za 
mazanje in naj natančno definira 
neposredno odgovornost za izvaja
nje nalog in nadzor po posameznih 
področjih vzdrževanja, 

— zaostriti je treba osebno odgo
vornost pri izvajanju vzdrževalnih 
nalog in zadolžuje vodstvo TOZD. 
da disciplinsko ukrepa proti posa 
meznim kršiteljem, 

— sodišče je potrebno seznaniti : 
zaključki strokovne komisije, ki je 
obravnavala navedeni primer in 
istočasno tudi z ugotovitvijo delav
skega sveta. 

ČB 

3. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
IN 2. SEJA ODBORA SAMOUPRAVNE 

DELAVSKE KONTROLE 
V sredo, 4. novembra, sta predsednika odbora za gospodarstvo in 

samoupravne delavske kontrole Franc Košir in Anton Draksler skli
cala tretjo sejo odbora za gospodarstvo in drugo sejo odbora samo
upravne delavske kontrole. Pri pregledu sklepov prejšnjih sej sta od
bora ugotovila, da so v glavnem vsi sklepi izvršeni. 

znanje informacijo odbora za gospo
darstvo pri DS Železarne o proble
matiki v zvezi s sredstvi za IV in AZ 
in poročilo o opravljenih nadurah in 
prostih urah TOZD Strojne delavni
ce. 

Odbor za gospodarstvo je v zvezi z 
upravičeno problematiko nagrajeva
nja kontrolorjev sklenil, da se poča
ka do izdelave kataloga delovnih na
log, iz katerega bo razvidno vredno
tenje in možnosti primerjave s so
rodnimi delovnimi nalogami in tudi 
možnosti uskladitve. 

Odbora za gospodarstvo in samo
upravne delavske kontrole sta de
lavskemu svetu predlagala naslednje 
sklepe: 

— potrditev devetmesečnega po
slovnega poročila s pripombo, da je 
treba pospešiti akcijo za izgradnjo 
II. faze novih strojnih delavnic; 

— organizacijsko shemo reorgani-
nizacije materialne službe in organi
zacijske spremembe v težki obdelavi 
in obratu konstrukcij. 

Delavskemu svetu priporočata, 
naj temeljito prouči ukinitve delov
nih nalog in posledice možnega raz
pisa za nove delovne naloge. 
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Predsednik delavskega sveta TOZD Jeklarna Anton Albreht je 
sklical 5- redno sejo delavskega sveta TOZD Jeklarna v ponedeljek, 
26. oktobra. Poleg 26 delegatov so na seji sodelovali še: vodja TOZD 
Jeklarna Janez Biček, Friderik Oman, sekretar osnovne organizacije 
zveze komunistov in Mija Čop, računovodkinja. 

5. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
V petek, 23. oktobra, je predsednik Berti Krapež sklical peto red

no sejo delavskega sveta TOZD Strojne delavnice, na kateri so najprej 
obravnavali pregled sklepov prejšnjih sej in ugotovili, da so sklepi v 
glavnem realizirani, nekateri so v izvajanju. N a seji so v nadaljevanju 
obravnavali: 

kovinarstvo SR Slovenije in sprejeli 
samoupravni sporazum in statut te 
izobraževalne skupnosti. 

Delavski svet je soglašal, da se 
prične postopek za spremembo sa
moupravnega sporazuma o združitvi 
TOZD v delovno organizacijo Že
lezarna Jesenice in spremembo 
statuta Železarne v zvezi z reorgani
zacijo prodajno-nabavne službe Že
lezarne s pripombo, da se vrednote
nje delovnih nalog ne spreminja. 

Na predlog odbora za delovna raz
merja so imenovali Dano Ambrož za 
vršilko dolžnosti računovodkinje 
TOZD Strojne delavnice do ponov
nega razpisa. 

Po širši razpravi so sklenili, da 
predlog reorganizacije materialne 
službe in organizacijskih sprememb 
v - težki obdelavi m oddelku kon
strukcij najprej obravnava odbor za 
gospodarstvo TOZD. 

Delavski svet je soglašal s predlo
gom zaključnih del naložbe »strojne 
delavnice I. faza« v višini 3,228.000 
dinarjev, da se odpre poseben konto 
za zaključna dela in da se za to 
koristijo preostala sredstva investi
cije in sredstva nerazporejene amor
tizacije, namenjena za združevanje 
v višini 2,140.000din. SG 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

PREGLED SESTANKOV 0 0 ZSMS V ŽELEZARNI 
OO ZSMS TOZD LIVARNA 

V osnovni organizaciji ZSMS Li
varna so se sestali 15. oktobra in se 
najprej dogovorili o organizaciji 
lokalne delovne akcije, in sicer po
spravljanje v TOZD s pomočjo de
lovodij na prosto soboto. V nadalje
vanju so evidentirali možne kan
didate, in sicer za občinsko konfe
renco ZSMS Jesenice Radeta Radi-
noviča in v koordinacijski svet 
ZSMS Železarne v odbor za rekrea
cijo Martino Mlakar. -

Evidentiranje za skupščinske vo
litve poteka normalno, v akcijo pa se 
uspešno vključujejo tudi mladi. 

Na seji so kritično ocenili neaktiv
nost nekaterih mladincev v TOZD 
Livarna. 

OO ZSMS TOZD JEKLARNA 
Mladi iz OO ZSMS Jeklarna so na 

sestanku najprej obravnavali proiz
vodno problematiko, ki jo je razložil 
Alojz Kalan. Poudaril je, da so vsak 
mesec za več kot tri tisoč ton pod 
planom. Še vedno se srečujejo s.pre
velikim številom neopravičenih iz
ostankov in veliko bolezensko odsot
nostjo. Izrazil je tudi veliko zaskrb
ljenost glede izpolnitve planskih ob
veznosti. Dejal je, da bi mladi lahko 
v tej kritični situaciji več pripomogli 
k izboljšanju proizvodnje. 

Mladi so se dogovarjali o organi
zaciji izleta v Beograd, in sicer na 
dan, ko bi bila izmena, ki bi imela 
največ prijavljenih, prosta, ostali pa 
naj bi koristili svoj redni dopust. 

Za predsedstvo koordinacijskega 
sveta ZSMS Železarne so enoglasno 
predlagali Nesiba Tako. 

Predlagali so tudi najboljše mlade 
delavce samoupravljalce in se dogo-
govorili, da zberejo predloge iz 
celega leta in na osnovi tega potem 
izberejo najboljše mlade delavce sa-
moupravljaJce. 

OO ZSMS TOZD REMONTNE 
DELAVNICE 

Mladi iz te OO ZSMS so 13. okto
bra pregledali delo in vzroke za 
slabo delo svoje osnovne organiza
cije. Menili so, da bi predsednik OO 
ZSMS moral bolj spodbujal delo in 
izpolnjevanje sprejetih nalog. Tudi 
posamezni aktivi se sestajajo bolj 
redko, razen v aktivu E R D ni bilo 
vidnih rezultatov dela. Da bi delo 
00 ZSMS bolj zaživelo, so predla-

I gali uvedbo evidenčnih kartonov za 
I vsakega mladinca, na katerih bi 
S spremljali delo mladincev, predvsem 
i mladih komunistov. Na osnovi take 
j evidence bi tudi lažje kadrovali 
I mlade za različne samoupravne 
i funkcije, predvsem za delo v OO 
f ZSMS. 

Novosprejete mlade delavce je 
i treba seznanjati z delom v OO 

ZSMS. 
Tudi evidentiranje možnih kan

didatov za delo v ZSMS ne poteka, 
kot bi moralo. Edino aktiv v S R D 
Jesenice je predlagal Dragutina 
Gvozchca v predsedstvo O K ZSMS 
Jesenice in v komisijo za kulturo pri 
KS ZSMS Železarne, Miloša Stikiča 

| v komisijo za šport pri K S ZSMS in 

I Zaima Čordiča v center za M D A . V 
ostalih aktivih evidentiranja še niso 
opravili. 

OO ZSMS TOZD HLADNA 
VALJARNA BELA 

I V oktobru so člani predsedstva 
00 ZSMS H V B obravnavali zaklju-

I ček evidentiranja možnih kandi
datov za delegacije SIS in zbor zdru
ženega dela skupščine občine. Ob-

| ravna valj so tudi kadrovsko zasedbo 
predsedstva in komisij in ugotovili, 
da člani komisij ne delujejo dovolj 
aktivno. Dogovorili so se, da na pro
gramsko volilni konferenci OO 
ZSMS H V B nekatere člane zame
njajo. 

Dogovarjali so se tudi o akcijskem 
programu za mesec november in de
cember. Komisija za šport bo orga
nizirala med oddelčno tekmovanje v 
nogometu in v novembru obratno 
tekmovanje v kegljanju na asfaltu. 

Komisija za idejnopolitično delo 
bo v počastitev 29. novembra orga
nizirala skupaj s krajevno skupnost
jo Javornik-Koroška Bela kviz na 
temo: Razvoj- železarstva na Go
renjskem in železarji med N O B . 

Predsedstvo je sklenilo, da skliče 
I Programsko volilno konferenco OO 
I ZSMS H V B v drugi polovici decem

bra. 

OO ZSMS TOZD J E K L O V L E K 
Na mladinskem sestanku OO 

ZSMS TOZD Jeklovlek so v oktobru 
ugotovili, da je med mladimi pre
cejšnja nezainteresesiranost za delo 
v 0 0 ZSMS. Mlade bo potrebno bolj 
spodbujati za delo v mladinski orga
nizaciji. V zvezi s tem so zadolžili 
predsednika OO ZSMS, da sestavi 
anketni list, na osnovi katerega bodo 
ugotovili interese mladih v TOZD. 
Pospešiti bodo morah tudi izbor naj
boljšega mladega delavca — samo
upravijalca. 

TOZD ŽEBLJARN A 
Mladi žebljarji so se sestali 13. ok

tobra in najprej predlagali svoje 
delegate v posamezne organe ZSMS, 
in sicer. Simona Bedene za člana 
predsedstva K S ZSMS Železarne, 
Hazima Omamoviča za člana komi
sije za šport pri K S ZSMS Železarne 
in Vasjo Hribarja v komisijo za in
formiranje pri O K ZSMS Jesenice. 

Obravnavali so tudi trenutno 
gospodarsko situacijo, katero je raz
ložil vodja T O Z D . Mladi so podprli 
predlog vodstva TOZD za delo v 
prostih sobotah, saj bodo tako lažje 
izvršili planske naloge, predvsem pa 
izvozne obveznosti. 

OO ZSMS DELOVNE 
SKUPNOSTI 

ZA KOMERCIALNE 
IN FINANČNE ZADEVE 

Sestanek je bil sklican na predlog 
koordinacijskega sveta Z S M S Žele

zarne. Mladi so potrdili program 
dela do decembra. Predstavnik K S 
ZSMS Darko Mlakar je poudaril, da 
bo OO ZSMS v bodoče morala bolj 
sodelovati s K S ZSMS Železarne. 

Evidentirali so tudi možne kan
didate za organe koordinacijskega 
sveta ZSMS Železarne, in sicer 
Danico Škreblin za delo v komisiji 
za SLO in družbeno samozaščito pri 
K S ZSMS (podaljšan mandat), Si
mono Mastnak za komisijo za infor
miranje (podaljšan mandat), Brigito 
Džamagastagič za komisijo za idej
nopolitično delo in Mileno Razinger 
za komisijo za šport. 

Za organe OK ZSMS so eviden
tirali Danico Škreblin in Igorja 
Arha, katerega so izvolili tudi za 
referenta za šport v OO ZSMS. 

Redžep Salkič je na sestanku po
dal kratko poročilo o brigadirskem 
življenju na republiški M D A K R A S 
'81, na kateri je sodeloval. 

Vasjo Hribar 

Vpatentirnici žice (Foto I. Kučina) 

KONFERENCA MLADIH IZ KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI 

Sestavni del priprav na volilno 
programsko sejo OK ZSMS Jesenice, 
ki bo konec novembra, so tudi seje 
področnih konferenc. Praviloma bi 
morale biti v tem času le program
ske konference, vendar se te vsako 
leto spremenijo v volilne zaradi ka
drovskih težav, ki odražajo nena-
črtno, naključno izbiro vodstev OO 
ZSMS ali delegiran ia v organe OK 
ZSMS Jesenice. 

Tako so se v torek. 3. novembra, 
na volilno-programski seji zbrali 
mladi iz krajevnih skupnosti. Seje se 
je od enajstih osnovnih organizacij 
ZSMS udeležilo štirinajst delegatov 
iz osmih 0 0 ZSMS, kar je zadosto
valo za sklepčnost konference. 

Poročilo predsednika o delu v pre
teklem obdobju je odprlo vse proble
me in prizadevanja mladih v krajev
nih skupnostih, da obstoječe stanje 
premaknejo z mrtve točke. Največ 
prizadevanj v zadnjih dveh letih so 
mladi namenili širjenju kroga aktiv
nih članov ZSMS v krajevnih skup
nostih in zagotavljanju prostora in 
finančnih, sredstev za osnovno delo 
0 0 ZSMS. Ne pri enem, ne pri dru
gem ni bilo zaželenih rezultatov. 
Krivi pa so tako mladi, kot ostali, ki 
premnogokrat mlade podpirajo le na 
papirju, deklarativno. 

- Ko so mladi dodobra »pretresli« 
stanje v posameznih skupnostih, jjo 
sklenili določene uspele aktivnosti 
poizkusiti (seveda upoštevaje speci
fičnosti posamezne KS) ter jih vne
sti v svoj program dela. 

Najdlje so se zadržali pij proble
mih mladih v K S Plavž in Sava, ki 
imata najslabše pogoje dela, tudi 
glede povezave z društvi. Tako je 
eden izmed delegatov predlagal, da 
bi v mestu Jesenice organizirali 
mestno konferenco, ki bi »pod to 
streho« združila vse mlade mesta 
Jesenic. Vsekakor o predlogu velja 
razmisliti, saj bi zajeli mlade, ki 
delujejo v najrazličnejših društvih, 
šolah in delovnih organizacijah. Da 
pa ne bo pomote, naj opozorimo, da 
bo vse to (če do take organizira
nosti pride) amaterska, ne pa pro
fesionalna dejavnost. 

Delegati na konferenci so sprejeli 
tudi sklep, da štiričlanska delovna 
skupina izdela sklepe oz. glavne na
loge K M K S v bodoče na osnovi po
ročila, razprav delegatov in akcijske
ga programa, ki so ga sprejeli na tej 
konferenci. 

Mladi iz krajevnih skupnosti so 
tudi sprejeli sklep, da se zaradi nede
lavnosti iz predsedstva K M K S črta 
delegat iz 0 0 ZSMS Javomik-Koro
ška Bela in da začasno, do izvolitve 
novega predsednika v tej OO ZSMS, 
opravlja nalogo delegata članica 
krajevnega sveta Javornik-Koroška 
Bela Milojka Cvetkovič. 

Za novega predsednika K M K S so 
izvolili Janija Mallvja, dosedanjega 
predsednika OO ZSMS Žirovnica, 
kjer sedaj dolžnosti predsednika OO 
ZSMS opravlja Branko Bulovec-

KONFERENCA MLADIH V VZGOJI 
IN IZOBRAŽEVANJU 

Mladi iz osnovnih in srednjih šol 
so se 4. novembra zbrali na program-
sko-volilni konferenci. Udeležba 
mladih je bila več kot zadovoljiva, 
saj so se konference udeležili delega
ti iz vseh 0 0 ZSMS, ki so povezane 
v področni konferenci. 

Kljub temu, da konferenca ni 
potekala tako, kot bi se spodobilo za 
najvišji organ mladih v vzgoji in izo
braževanju, je bilo iz poročila pred
sednika področne konference in 
poročil posameznih delegatov mogo
če izluščiti najbolj pereče probleme 
mladih v osnovnih in srednjih šolah. 

Vzrok za slabo delo področne kon
ference v preteklem mandatnem ob
dobju je iskati v velikem osipu mla
dih aktivistov, saj se je praktično v 
devetih mesecih zamenjalo celotno 
predsedstvo področne konference in 
v neizkušenosti mladih pri obravna
vi trenutnih aktualnih problemov 
ter njihovemu reševanju. 

Površni opazovalec bi dobil obču
tek, da je delo OO ZSMS v osnovnih 
in srednjih šolah zanemarjeno, ven
dar ni tako. OO Z S M S so zelo delav
no nosebno velja to za OO ZSMS v 

srednjih šolah. Zal pa je njihovo 
delo premalo znano, saj svoje uspe
he objavljajo predvsem v internih 
glasilih, tako da širša javnost o 
njihovem delu ni seznanjena. 

K o so sprejemali akcijski program 
dela za naslednje obdobje, so pod
črtali, da je potrebno poleg ustalje
nega dela OO ZSMS več pozornosti 
posvetiti delu pionirske organizacije, 
ki je edina kadrovska baza za ZSMS. 
Prav tako mladi pogrešajo povezo
vanje OO ZSMS na šolah z delov
nimi organizacijami in društvi, še 
posebno s tistimi, ki delujejo na 
območju/KS, v kateri je osnovna ali 
srednja šola. Žal te povezave še ved
no nismo uspeli vzpostaviti, zato je 
vsebina programa interesnih dejav
nosti na šolah velikokrat vprašljiva 
in za mlade nezanimiva. 

Delegati so razrešili tudi doseda
nje predsedstvo področne konferen
ce in izvolili novo. Za predsednico 
konference mladih v i vzgoji in 
izobraževanju je bila izvoljena 
Nataša Milenkovič iz centra sred
njih šol. 

D. K. 

Pripravljenost je vedno 
boljša kakor 

golo pričakovanje... 
Tito* 

ZNANSTVENA REVOLUCIJA SE MORA 
OSVOBODITI JARMA SILE 

Pred izbruhom prve svetovne vojne so v Nemčiji trdili, da bo 
vojna trajala le dva do tri mesece. Toda prva svetovna vojna je 
trajala celih 1.610 dni. Tudi Hitler je nameraval z bliskovito vojno 
zasužnjiti Evropo v nekaj tednih. Druga svetovna vojna se je vlekla 
celih 2.190 dni. 

Zgodovinske izkušnje potrjujejo, da bi bil tudi jedrski spopad 
dolgotrajnejši. 

SOCIALNO VARSTVO V SLO 
V SODOBNI VOJNI SE U T E G N E V S A K ČLOVEK ZNAJTI 

V SITUACIJI , K O M U BO N U J N O P O T R E B N A POMOČ - N E 
G L E D E N A VRSTO IN STOPNJO OGROŽENOSTI. V VOJNI JE 
DRUŽBENA S K U P N O S T DOLŽNA S K R B E T I ZA V S E OSEBE, 
K I SO P O T R E B N E T E POMOČI. U S T R E Z N O ORGANIZIRA
N J E S O C I A L N E G A V A R S T V A V V O J N I H R A Z M E R A H , t. j . 
ZAGOTOVITEV S O C I A L N E V A R N O S T I V S A K E G A BORCA. 
V S A K E G A UDELEŽENCA ODPORA IN-NJ IHOVIH DRUŽIN
S K I H ČLANOV - J E I Z J E M N O P O M E M B N O V ZASNOVI 
SPLOŠNE L J U D S K E O B R A M B E . 

ZATO BO SOCIALNO V A R S T V O E D E N B I S T V E N I H DE
J A V N I K O V V M O R E B I T N I VOJNI IN P O M E M B N A SESTAVI
NA O B R A M B E NAŠE D O M O V I N E . . . 

(TITO na X I . kongresu Z K J l 
Socialni pojavi in število ljudi, ki imajo pravico do socialnega 

varstva v mirnem času, se pojavljajo bolj ali manj ustaljeno in ena
komerno. V vojni pa zaradi večjega števila rušenj in uničenja mate
rialnih dobrin ter izgub v ljudeh nastopijo socialni pojavi nenadoma 
in v vsej znani krutosti. 

Redni spremljevalec vojn so tudi migracije prebivalstva, večje 
število vojnih invalidov, zapuščenih otrok, starejših in onemoglih 
ter nepreskrbljenih oseb. Poleg oskrbe ranjencev in bolnikov, otrok 
in mater bo dejavnost socialne politike t um reševanje ogroženih in 
prizadetih v vojni. 

Zavedati se moramo že danes, da pomeni psihično stanje preži
velih izjemen socialni problem. Nastopajo številne možnosti za du
ševno izčrpanost ob uporabi vse hujšega uničevalnega orožja 
(napalm, jedrsko-biološko-kemično orožje), pa tja do psihološke ne
pripravljenosti posameznikov. 

Trenutne duševne depresije, izguba doma, družine, eksistence, 
nenadna sprememba življenja, negotov položaj povzročijo nenor
malne psihične reakcije prizadetih. 

Ogroženemu prebivalstvu torej ni dovolj samo materialna 
pomoč: prehrana, nastanitev, obleka, obutev, itd., temveč bo potreb
no poskrbeti za vsakega človeka posebej. Socialne službe, čeprav so 
najpogosteje usmerjene v zbiranje in delitev materialne pomoči, 
organiziranje nastanitve prizadetih in ogroženih, se morajo v podob
nih primerih poglobiti tudi v problematiko saniranja notranjih od
nosov med ljudmi. 

Najpomembnejša vprašanja socialnega varstva v vojni so: 
— migracija in nastanitev 
— sprejemanje povratnikov 
— prehrana 
— gmotna pomoč in 
— socialna rehabilitacija 
Migracija i n nastanitev: Potreba po zaklanjanju prebival

stva s prizadetega območja in začasni nastanitvi v bližje in širše ra
jone je pogost pojav v vojni. Za vsako migracijo je skupna 
značilnost, da imajo ljudje malo sredstev za življenje, oziroma jih 
sploh nimajo. Primeri iz NOV, ko so bili evakuiranci več ali manj v 
vseh krajih. Tako je bilo pred sovražno ofenzivo na KOZARI leta 
1942 na to planino evakuiranih približno 80.000 ljudi iz okoliških 
naselij. 

Evakuacija iz K O R D U N A , B A N I J E , L I K E in B O S A N S K E 
K R A J I N E v času četrte sovražnikove ofenzive je zajela več sto 
tisoč ljudi. Evakuacija prebivalstva iz D A L M A C I J E — zaradi nem
škega terorja — v begunsko taborišče E L ŠAT v Afriki leta 1944 je 
zajela okrog 27.000 beguncev, predvsem žensk in otrok. Sovjetska 
zveza je od julija do novembra 1941 iz zahodnih delov države evaku
irala okrog 20 milijonov ljudi in 1523 industrijskih podjetij. Francozi 
so skorajda popolnoma evakuirali mesto S T R A S B O U R G . V Angliji 
in Škotski so oblasti v letu 1939 organizirano evakuirale iz najbolj 
prizadetih predelov okrog 1,500.000 ljudi (nosečnice, matere z majh
nimi otroki, šoloobvezne otroke in starejše osebe). Nemci so iz Berli
na evakuirali približno 2,500.000 prebivalcev, iz Hamburga pa okrog 
&50.000 ljudi. 

Nadaljevanje 

»MLADOST V PESMI, BESEDI 
IN SPRETNOSTI 

Podružbljanje koncepta SLO in 
družbene samozaščite pomeni tudi 
najtesnejše sodelovanje mladih z 
Jugoslovansko armado. Da je to 
sodelovanje vedno boljše in pestrej
še, dokazujejo številne skupne akcije. 
Sodelovanje se je s športnega pod
ročja preneslo tudi na področje 
idejnopolitičnega izobraževanja in 
sodelovanje na kulturnih prire
ditvah. 

Tekmovanje »Mladost v pesmi, 
besedi in spretnosti« je eden od re
zultatov sodelovanja J L A in ZSMS. 
Tekmovanje letos poteka že četrtič. 
Na Jesenicah bo letos prvič organizi
rano na občinskem nivoju, temu bo 
sledilo še regijsko, ki bo letos v 
Škof ji Loki in pa republiško, na 
katero se uvrstijo zmagovalne ekipe 
regij. 

Tekmovanje letos zajema temo 
»izreden pomen Titovega vojaškega 
dela« — iz knjige Nikole Ljubičiča 
— Strategija miru. Dodatno litera
turo črpajo iz dokumentov 10. kon

gresa ZSMS in 11. kongresa Z K J 
(področje SLO in družbene samo
zaščite). 

Na občinskem tekmovanju, ki bo 
v ponedeljek, 16. novembra, v jedil
nici doma učencev ŽIC ob 18. uri, 
bodo sodelovale štiri šestčlanske me
šane ekipe. 

Tekmovali bodo dijaki centra 
srednjih šol, železarskega izobraže
valnega centra, šole za zdravstvene 
delavce, 0 0 ZSMS TOZD Vzdrževa
nje — Železarna in graničaru iz ka-
ravl Matija Verdnik Tomaž-Zirovni-
ca, dr. France Prešeren — Planina 
pod Golico, Belca in Karavanških 
kurirjev NOB — Javornik-Koroška 
Bela.' 

Tekmovanje bo v obliki kviza. po
pestreno s kulturnim programom, ki 
ga pripravljajo dijaki srednjih šol. 
vojaki in učenci OŠ Tone' Čufar. 
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SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
TOZD Hladna valjarna Bela 

Proizvodno tehnološko problema
tiko je članom odbora posredoval 
vodja T O Z D Aleksander Jezeršek. Iz 

-poročila je bilo razvidno, da je bila 
skupna proizvodnja v devetih mese
cih dosežena 62.669 ton, kar pomeni 
87,9% planirane. V tej količini je 
vračunano tudi 1.264 ton dinama, ki 
je izvaljan kot usluga Metalki za 
izvoz v Bolgarijo. Od tega je bil plan 
ogljičnih jekel realiziran z 31.906 ton 
oz. 83,1 %, dinamo 28.001 ton oz. 
98,3 % in nerjavna jekla 2.762 ton oz. 
61,4%. Nedoseganje plana skupne 
proizvodnje v devetih mesecih je po
sledica pomanjkanja polizdelka v 
prvem polletju. 

Odprema je bila skupno z uslugo 
izvršena v količini 63.069 ton oz. 
88,5 % v odnosu na plan. Od tega je 
bilo ogljičnih jekel 32.180 ton oz. 
83,8%, dinamo 28.128 ton oz. 99,2% 
in nerjavnih jekel 2.762 ton oz. 
61,4%. 

Zaradi dobre oskrbe z vložnim ma
terialom in dobrega dela v tretjem 
tromesečju se je rezultat skupne 
proizvodnje glede na prvo polletje 
povišal z 81,2% na 87,9%, blagovne 
proizvodnje pa z 81,8 % na 88,5 % 
glede na plan. 

Oskrba s polproizvodi je bila 
realizirana 82.001 ton oz. 88,7 % v 
odnosu na plan, in sicer iz lastnega 
izvora 63.620 ton oz. 86,56 %, iz tuje
ga 18.381 ton oz. 97,25 %. 

Izvoz v devetih mesecih je znašal 
10.911 ton oz. 63,6% na plan, kar je 
100 % več kot v enakem obdobju 
lani. 

Najpomembnejši pozitivni premik 
v letošnjem letu je preseganje plani
ranih izplenov. Za 4,8 % boljši izplen 
od planiranega pomeni, da je bilo iz 
istega polproizvdda narejenih 1.500 
ton več izdelkov za tržišče. Največje 
preseganje je pri nerjavnih jeklih, in 
sicer 11,5 % in pri dinamu 4,9 %, kar 
daje tudi dober finančni učinek. 

Storilnost je znašala 202 kg na uro 
in delavca, s čemer je presežen nivo 
iz lete 1980. 

Poraba pomožnih sredstev in 
energije se na enoto proizvoda giblje 
v okviru planirane. 

Skupni zastoji so se zaradi dobre 
oskrbe s polproizvodom v zadnjem 
obdobju zmanjšali, vendar so kumu
lativno višji v primerjavi z letom 
1980 zaradi pomanjkanja polproiz
voda v prvem polletju. Tudi vzdrže
valni zastoji so višji v primerjavi z 

letom 1980. 
Kadrovska zasedba se je izboljšala 

saj je zasedenost normativa 280 de
lavcev, medtem ko je bilo v prvem 
polletju le 269 delavcev. Povečala pa 
se je odsotnost zaradi bolezni in je 
skupna odsotnost velika, ni pa kri
tična. V upadanju je tudi število 
poškodb. 

Iz poslovnega poročila je razvid
no, da je TOZD Hladna valjarna 
Bela ustvarila v devetih mesecih 
letošnjega leta 913,9 milij. dinarjev 
celotnega prihodka, kar je 101,1 % v 
odnosu na plan in 125,7 % v primer
javi z istim obdobjem preteklega 
leta. 

Materialni stroški so skupaj z 
amortizacijo in drugimi -poslovnimi 
stroški znašali 552,0 milij. dinarjev, 
kar je 8,5 % več od načrtovanih in 
31,3 % več kot lani. 

Dohodek je bil ustvarjen v višini 
222,2 milij. dinarjev, kar je 17,5% 
več od načrtovanega in 42,5 % več 
kot lani. 

Obveznosti iz dohodka so znašale 
175,4 milij. dinarjev, kar je 28,6 % 
več od predvidenih in 43,9 % več kot 
v istem obdobju lani. Pri tem so naj
bolj porasli prispevki in davki ter 
ostale obveznosti sprejete s samo
upravnimi ^sporazumi ali določene z 
zakoni. 

Po obračunu vseh teh obveznosti 
ostane čistega dohodka 46,8 milij. 
dinarjev, kar je 11,2% manj kot so 
načrtovali in 37,8 % več kot lani v 
istem obdobju. Ustvarjeni čisti 
dohodek zadošča za pokrivanje OD 
in formiranje vseh skladov tudi po
slovnega sklada v višini 0,250 milij. 
dinarjev. 

Ob poslovnem poročilu je odbor za 
gospodarstvo sprejel na znanje tudi 
oceno o izpolnjevanju operativnega 
programa za mesec oktober. Iz ocene 
je bilo razvidno, da je TOZD izpol
nila operativni program 100,3 %, od 
tega ogljična jekla s 101,7 %, dinamo 
105,8% in nerjavna jekla z 42,8%. 
Izvoz je bil realiziran s 96,7 ri glede 
na korigiran plan. 

V nadaljevanju je odbor za gospo
darstvo potrdil predlog operativnega 
programa skupne in blagovne pro
izvodnje za mesec november v višini 
7.700 ton od tega dinamo jekla 2.950 
ton, nerjavna jekla 500 ton in ostala 
jekla 2.480 ton, nizkoogljična jekla 
1.770 ton. Plan izvoza je 1.550 ton. 

Odbor je ugotovil, da zaradi na
stale okvare na Z R M ogrodju — pre-
goretje pogonskega motorja — ob
staja dodatni negativni faktor za iz
polnitev plana v novembru, poleg 
nezadostne oskrbe z dinamo in ner-
javnim vložkom. 

V nadaljevanju so obravnavali 
predlog tehnične izboljšave štev. 
2404 »spremenjena tehnologija vzdr
ževanja rezalnih glav za TOZD 
HVB« avtorjev Vlada Repeta, Bori
sa Vahniča in Borisa Dugarja ih so
glašati z izračunom druge rente pri
hranka in nadomestila v skupni vi
šini 26.276,00 din. 

Predlog tehnične izboljšave štev. 
2553 »nova tehnološka pot za izde
lavo plavljenih povezovalnih tra
kov« avtorjev Bogdana Ravnika, 
Iva Cundriča, Janeza Jamarja, To
neta Ravnika, Petra Muharja, Ja
neza , Pavlina, Janeza Rozmana, 
Branka Bankota in Vinka Skumav-
ca/je na predlog komisije za inova

cije TOZD Hladna valjarna Bela po
sredoval delavec oddelka za zaščito 
industrijske lastnine, ker so vsi člani 
komisije soavtorji te izboljšave. Od
bor za gospodarstvo je potrdil izra
čun letnega pirihranka in izračun po
sebnega nadomestila, ki znaša v 
skupni višini 68.994,00 din. 

Potrdili so tudi predlog tehnične 
izboljšave štev. 2555 »predelava 
vodila za razrez ožjih širin trakov na 
SISL liniji« avtorjev Petra Muhar
ja, Vinka Skumavca in Franca Smo-
leja in soglašali z izračunom pri
hranka in posebnim nadomestilom v 
skupni višni 23.564,00 din. 

Pri obravnavi predloga tehnične 
izboljšave štev. 2560 z naslovom »ča
sovno regulirano avtomatsko odmi
kanje stranskih vodil na Z R M 
ogrodju« avtorja Matija Urha, 
odbor ni soglašai z izračunom 
prihranka in posebnega nadomesti
la. Potrdil pa je predlog komisije za 
inovacije TOZD H V B , da se avtorja 
nagradi z enkratno nagrado v višini 
7.000,00 din, ker meni, da v predlo
gu niso upoštevani primarni predla
gatelji inovacije. 

Potrdili so' tudi predlog tehnične 
izboljšave štev. 2575 »predelava 
vodil za uvajanje odrezkov na C T L 
liniji« avtorjev Petra Muharja, Mar
jana Žurmana in Milana Prišteva in 
avtorjem odobrili enkratno nagrado 
v skupni višini 6.000,00 din, ker se 
tehnična izboljšava ekonomsko ne 
da vrednotiti. 

Obravnavali so tudi dopis TOZD 
Družbene prehrane s katerim pred
lagajo, da TOZD v prihodnjem letu 
uvrsti v program tudi montažo dvi
gala za potrebe delilnice hrane. 
Predlog so podprli, če bodo sredstva 
to dovoljevala. 

Na znanje so vzeli tudi informa
cijo o gibanju osebnih dohodkov v 
letu 1981. 

N . K . 

TOZD Zičarna 

6. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
V četrtek, 29. oktobra, je imel odbor za gospodarstvo pri DS TOZD 

Zičarna svojo šesto redno sejo. Člani odbora so bili najprej seznanjeni 
z izvajanjem sklepov zadnje seje in so ugotovili, da so bili realizirani, 
razen proizvodnje za izvoz, ki naj_ bi bila realizirana ob koncu leta, ko 
bodo znani vsi končni rezultati. Člani so sprejeli tudi kriterij za 
odobritev nagrad za posebno prizadevnost in dodatno delo pri izvrše
vanju izvoznih obveznosti. Izvozne obveznosti za toplo valjano žico 
VAČ 60 pa bodo realizirane takoj, ko bo mogoče zagotoviti zadostne 
količine te žice. 
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Odbor je potrdil operativni plan 
za mesec november, in sicer 4400 ton 
vlečene žice, od tega bo 3070 ton za 
prodajo in 1330 ton za domačo 
predelavo. Za izvoz je v novembru 
predvideno 1153 ton, in sicer 600 ton 
pocinkane žice, 480 ton V A C žice in 
73 ton žice v palicah. 

Odbor je sprejel tudi poročilo o 
proizvodnih rezultatih v mesecu 
septembru. Skupno je bilo izdelane 
4.755 ton vlečene žice, od tega .3310 
ton za prodajo in 1.445 ton za doma
čo predelavo. Doseženi izplen je bil 
97,11 %, storilnost pa 192,24 kg na 
uro in delavca. Poprečni osebni do
hodek je bil 11.305 din na zaposle
nega. Stroški so bili za- 3,858.377 din 
nižji od planiranih. Prodajna cena je 
bila 39.876 din na tono žice. 

Člani odbora so sprejeli tudi poro
čilo o devetmesečnih poslovnih re
zultatih in ugotovili, da je bil koli
činski plan skupne proizvodnje pre
sežen za 3,67 % in da je bila pro
izvodnja enakomerno porazdeljena 
na prodajo in na TOZD Žebljarno in 
TOZD Elektrode. Stroški proizvod
nje so bili za 23,268.791 din nižji od 
planiranih. Doseženi izplen je bil 
96,80 % in je prav teko kot storilnost 
boljši kot v letu 1980: Izkoristek ko
ledarskega časa žičarskih strojev je 
bil v prvih devetih mesecih nižji za 
1% in to predvsem zaradi visoke 
bolezenske odsotnosti. 

Ocenili so poslovni rezultat kot 
zadovoljiv. Problematičen pa je po
rast materialnih stroškov v primer
javi s planom in s preteklim letom. 
Zato so člani odbora sklenili, da je 
potrebno izdelati podrobno analizo 
vzrokov za tolikšno prekoračitev. 
Poudarili so tudi, da izvozne obvez
nosti niso bile v celoti realizirane po 
planu zaradi kasnitve naročil in 
zaradi težav pri preskrbi z ustrezno 
kvaliteto vložka V A C žice. 

Odbor je obravnaval tehnično iz
boljšavo štev. 2549 avtorja Miloša 
,Gašperina in Ivana Šuštaršiča »pre-
delava navijalnih bobnov na paten-
tirni progi C« ter odobril izplačilo 
prve rente v znesku 43.990 din, 
zmanjšane za že izplačano akontaci
jo v višini 20.388 din. Posebno na-, 
domestilo si avtorja delita v raz
merju 80:20. 

Odbor je potrdil tudi predlog ko
misije za novatorstvo, da se tehnič
na izboljšava štev. 2605 »rekon
strukcija Felind peči v patentirnici« 

" avtorja Avrelija Ravnika nagradi 
kot koristno idejo in se jo ,Š6ie pq 
izvršeni" celotni rekonstrukciji in 

ugotovljenih učinkih obravnava kot 
tehnično izboljšavo. Odbor je odo
bril izplačilo nagrade v višini 2.500 
din za tri koristne ideje. 

Odbor je obravnaval koristno ide
jo avtorja Avrelija Ravnika »odpra
va" konstrukcijske napake pri mer
jenju in doziranju vodika v dušik za 
zaščitno atmosfero zvonastih in 
globinskih peči« in odobril izplačilo 
nagrade v višini 500 din. 

Odbor je obravnaval tudi dve ko
ristni ideji avtorja Ludvika Kdm-
ljanca, in sicer: »sprememba hlaje
nja žice pri izstopu iz lužne kopeli in 
korekcija temperature luga« in 
»uporaba zmesi žagovine in grafita 
namesto retortnega oglja pri polnem 
pocinkanju žice«. Odbor je sklenil, 
da se odobri izplačilo nagrade za 
vsako koristno idejo v višini 1.000 
din. 

Prav tako je odbor odobril izpla
čilo nagrade v višini 1.000 din za 
koristno idejo avtorja Miloša Gašpe-
rina »predelava hladilne naprave na 
patentirni progi C«. 

Odbor za gospodarstvo je obrav
naval tudi stenje proizvodnje v po-
cinkovalnici z začetkom obrato
vanja pocinkovalne proge III. in 
sklenil, da se zaradi dodatne obre
menitve -starejših delavcev v pocin-
kovalnici za prvih 14 dni priznava 
ure za manjkajoče na račun novih 
delavcev. Nato pa le v primeru, če 
delovodja ugotovi zmanjšano delov
no usposobljenost pri novih delav
cih. < 

A. S. 

Železarski »avtobus« čaka na potnike (Foto S. Kokalj) 

TOZD Valjarna debele pločevine 

5. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Delavski svet TOZD Valjarna debele pločevine je imel 23. oktobra 

peto sejo, ki jo je vodil predsednik Jože Plemelj. Pri pregledu izvrše
vanja sklepov zadnje seje so ugotovili, da so bili vsi izvršeni, razen 
sklepa 5.1., ki obravnava izdelavo kataloga del in opravil. O delu bi 
moral poročati predsednik komisije, ki je bil odsoten in se realizacija 
tega sklepa prenese na naslednjo sejo. 

Na predlog komisije za razpis in 
izbiro opreme za finalizacijo debele 
pločevine za nabavo stroja za avto-
geno rezanje "pločevine so sklenili, da 
se kupi stroj z računalniškim krmi
ljenjem. 

V zvezi z investicijo minfračunal-
nik S / 1 so sprejeli naslednje ukrepe: 

— investicija je zajeta v plan in
vesticij za leto 1981, 

— TOZD Valjarna debele ploče
vine je investitor omenjene investi
cije, 

— potrjuje se predložena višina 
sredstev za investicijo, za kar se ko
ristijo nerazporejena sredstva amor
tizacije TOZD, namenjena za zdru
ževanje, 

— sektor FRS uredi financiranje, 
sektor novogradenj pa realizira inve
sticijo, 

— v TOZD Valjarna debele 
pločevine se mora izvršiti temeljite 
priprava, tako v zvezi z organizacijo 
dela oziroma glede delovne kartice, 
kot za samo uvedbo računalnika. 

Po obravnavi samoupravnega spo
razuma o združevanju sredstev za 
zadovoljevanje skupnih potreb v 
krajevnih skupnostih v občini Jese
nice za obdobje 1981 —85 so sprejeli 
ugotovitveni sklep, da so delavci v 
javni razpravi, ki je potekala v 
aprilu 1981, potrdili koriščenje skla
da skupne- porabe za leto 1981 in v 
okviru tega tudi združevanje po 
400 din na zaposlenega za potrebe 
krajevnih skupnosti. N a osnovi tega 
so sprejeli samoupravni sporazum 
ob dejstvu, da bodo k sporazumu de
lavci vsako leto sprejeli ustrezen 
aneks, ki bo opredeljeval višino 
združevanja sredstev za tekoče leto. 
Za podpisnika so pooblastili Jožeta 
Plemlja. 

Soglašali so, da se doslej ločeni 
izobraževalni skupnosti za metalur

gijo in koviftarstvo združite v enot
no skupnost za metalurgijo in ko-
vinarstvo in skladno s tem sprejeli 
tudi samoupravni sporazum o usta
novitvi izobraževalne skupnosti za 
metalurško in kovinsko usmeritev v 
SR Sloveniji in statut te skupnosti 

Na predlog reorganizacije prodaj-
no-nabavne službe niso imeli pri
pomb in so soglašali s pričetkom po
stopka za spremembo samoupravne
ga sporazuma o združitvi TOZD v 
delovno organizacijo Železarna Jese
nice in s spremembo statute Žele
zarne v zvezi z reorganizacijo pro-
dajno-nabavne službe Železarne. 

Na znanje so vzeli informacijo asi
stenta za delovne naprave, da je od
bor za gospodarstvo pri DS Železar
ne na svoji peti seji sprejel sklep, da 
se nakažejo manjkajoča sredstva za 
nakup obračalne naprave v TOZD 
Valjarna debele pločevine. 

Na predlog poslovodnega odbora 
Železarne in odbora za gospodarstvo 
pri DS Železarne so ponovno prouči
li višino potrebnih sredstev name
njenih za inventar, ki j ih je planirala 
TOZD Valjarna debele pločevine in 
menili, da planiranih sredstev ni mo
goče zmanjšati zaradi pričetka obra
tovanja računalnika Sf 1. 

Strinjali so se, da se problem izvo
za tretira kot izjemni dogodek in je 
zato delo delavcev na proste sobote 
obveza ter se vsak neupravičeni izo
stanek obravnava kot hujša kršitev 
delovne dolžnosti. Zaradi velikih ko
ličin pločevine za izvoz, ki so naro
čene v mesecih oktobru, novembru 
in decembru, morajo delavci v vseh 
oddelkih delati tudi na proste dneve, 
če v rednem delovnem času ne bo 
mogoče realizirati vseh naročil. 

Ob sklepu seje so imenovali člane 
inventurnih komisij. 

IS 

5. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Predsednik odbora za gospodarstvo pri DS TOZD Valjarna debele 

pločevine je v torek, 3. novembra, sklical peto redno sejo. Pri pregledu 
sklepov četrte seje so ugotovili, da so bili vsi izvršeni. 

S predlogom stimulacije za izvoz, 
ki ga je izdelal oddelek za nagraje
vanje, je odbor soglašal s pripombo, 
da se negativna stimulacija ne obra
čunava, če ni naročil za izvoz in če 
ni ustreznega polizdelka. 

Poslovno poročilo za devet mese
cev leta 1981 so vzeli na znanje, v 
zvezi s tem pa tudi sprejeli nekatere 
ugotovitve in sklepe ter j ih posredo
vali delavskemu svetu TOZD v ob
ravnavo in potrditev. Sprejeli so 
tudi kazalce uspešnosti poslovanja. 

Potrdili so operativni program za 
mesec november, ki znaša 6100 ton, 
od tega 2.000 ton za izvoz. 

Na znanje so vzeli poročilo o pro
izvodnji za mesec oktober. Ugotovili 
so, da so bili vsi oddelki pod planom, 
in sicer: proga za 172 ton, adjustaža 
za 330 ton in odprema za 513 ton. 

Pločevine za izvoz je bilo odprem-
ljene 1.520 ton. adjustirane 2.250 
ton, 530 ton pa je čaka na odpremo. 

Količinski plan ni bil dosežen za
radi forsiranja izvoza in delno zaradi 
pomanjkanja vagonov, namenjenih 
za odpremo pločevine za izvoz. 

IS 

Kovinski podboji čakajo kupce (Foto S. Kokalj) 

Železarski globus 

L E KITAJSKA 
Dobava železarskih izdelkov iz 

japonskih železarn L R Kitajski je v 
zadnjem času pričela nazadovati 
Vzrok za to je v zmanjšanju raz
položljivih sredstev in sprememba v 
gospodarski politiki, ki daje prednost 
lahki industriji in poljedelstvu pred 
težko industrijo. V prvi polovici 
letošnjega leta so dobavile japonska 
železarne LR Kitajski 910.000 ton 
svojih izdelkov. Predstavniki japon
skih železarskih družb se bojijo, da 
izvoz v celotnem letošnjem letu ne 
bo dosegel dva milijona ton kar bo 
po letu 1973 najnižja količina. ŽELEZAR 

Predsednik odbora za gospodarstvo Janez Pavlin je 2. novembra 
sklical 5. sejo, na kateri so najprej pregledali izvrševanje sklepov 
predhodne seje. Ugotovili so, da so vsi sklepi izvršeni, sklep o pripravi 
pravilnika glede prodaje pločevine na mali prodaji se črta, ker ni več 
aktualen, sklep o ocenjevanju odpadnega lesa pa je potrebno posredo
vati komisiji za ocenjevanje, pri naslednjem ocenjevanju pa obravna
vati še poslovno poročilo za devet mesecev 1981. 

5. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 



TOZD Valjamo, debele pločevine 

6. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
V petek, 6. novembra, je predsednik delavskega sveta TOZD 

Valjarna debele pločevine Jože Plemelj sklical šesto sejo. Po pregledu 
izvrševanja sklepov zadnje seje so ugotovili, da so bili vsi izvršeni. 

Na znanje so vzeli poročilo o izde
lavi kataloga opravil in nalog in ugo
tovili, da je delo komisije, ki je kata
log izdelala, končano, zaključeno pa 
je tudi vrednotenje. 

Pri obravnavi devetmesečnega 
poslovnega poročila so ugotovili, da 
so ga obravnavale vse samoupravne 
delovne skupine in nanj niso imele 
pripomb, razen SDS-Resman, ki je 
postavila vprašanje, kdo bo kril 
izgubo v temeljni organizaciji, če bi 
nastala zaradi povečanega izvoza in. 
kakšna je usoda planskih obvezno
sti. 

Po obrazložitvi, da je breme izvo
za porazdeljeno po vseh temeljnih 
organizacijah, ki so v proizvodni ve
rigi, so sprejeli sklep, da je treba v 
prihodnjem letu zasledovati rezul
tate poslovanja in jih primerjati s ti
stimi, ki bi jih ustvarili, če ne bi 
dajali prednost izvozu. 

Po daljši razpravi so soglasno po
trdili kazalce uspešnosti poslovanja 
in poslovno poročilo za devet mese
cev leta 1981 z ugotovitvami in skle
pi, ki jih je posredoval odbor za go
spodarstvo: 

— Devetmesečni gospodarski 
načrt je bil dosežen: na progi 
103,3 f, v adjustaži 101,11 in v 
odpremi 101,5 %. Gospodarski načrt 
je bil v vseh oddelkih presežen za
radi prestavitve remonta iz aprila 
1981 v april 1982. 

— Izplen planiran v višini 79,0 ci 
je bil višji za 1,58 % zaradi velikih 
naročil na valjano dolžino in večje 
količine pločevine navadnih kvali
tet. 

— Storilnost je naraščala in v 
mesecu avgustu dosegla 316 kg na 
uro in delavca. Rezultat je zato 
ugoden, ker je bil kljub manjšemu 
številu delavcev in veliki odsotnosti 
v poletnih mesecih plan izpolnjen. 

— V devetih mesecih je bilo do
seženo precejšnje znižanje stroškov, 
predvsem zaradi razlike med plan
sko ceno nabavljenih in domačih 
slabov, zaradi boljšega izplena, 
nižjih stroškov za pomožni material 
in ostalih primarnih stroškov. 

— TOZD Valjarna debele ploče
vine je v devetih mesecih letos zelo 
uspešno poslovala. Naloge, ki so 
pred njo, so predvsem zaradi izvoza 
zelo zahtevne, zato bo treba napeti 
vse sile, da se doseženi rezultat do 
konca leta ne bo poslabšal. 

Na predlog poslovodnega odbora 
Železarne so brez pripomb sprejeli 
sklep, ki obravnava uravnavanje 
višine osebnega dohodka. 

Na predlog družbenopolitičnih or
ganizacij so za dodatne člane volilne 
komisije imenovali Hasana Jakupo-

viča, Katarino Razinger iri Franja 
Antunoviča. -

Na znanje so vzeli tudi informa
cijo, da je DS Železarne razpisal za 
sredo, 18. novembra, referendum, na 
katerem se bo treba odločiti o pred
logu samoupravnega sporazuma o 
skupnih osnovah in merilih za deli

tev sredstev za osebne dohodke in 
dela sklada skupne porabe ter o 
spremembah samoupravnega spo
razuma, o združitvi temeljne orga
nizacije1 v delovno organizacijo Žele
zarna Jesenice in statuta delovne 
organizacije v zvezi z reorganizacijo 
komerciale. 

Na ponovno vprašanje glede sti
mulacije žerjavovodij na žerjavu št. 
5, ki so zaradi izvoza preobremenje
ni, so sprejeli sklep, da vodstvo 
TOZD z ustrezno službo ponovno 
prouči možnost uvedbe stimulacije, 
pri čemer mora upoštevati varnost 
dela zaradi preobremenjenosti žer
javovodij. m 

DS za komercialne in finančne zadeve 

6. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
V petek, 6. novembra, je predsednik delavskega sveta delovne 

skupnosti KO-FI sklical 6. redno sejo. Delegati so brez pripomb 
potrdili zapisnik prejšnje seje. Pri pregledu sklepov 5. seje so bile 
podane naslednje informacije: 

Glede.dodatnega financiranja ot
roškega varstva so bile sprejete us
meritve za prerazporeditev sredstev 
med SIS. 

Pri obravnavi samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev 
za zadovoljevanje skupnih potreb v 
krajevnih skupnostih v občini Jese
nice v obdobju 1981 — 1985 je delav
ski svet Železarne sklenil, da je treba 
ob prikazovanju potreb po sredstvih 
predložiti tudi program dela posa
meznih krajevnih skupnosti, da se 
ve, v kakšne namene bodo sredstva 
porabljena. 

Samoupravni sporazum o ustano
vitvi izobraževalne skupnosti za me
talurško in kovinarsko usmeritev v 
SRS in statut te skupnosti je podpi
san. 

Glede predloga reorganizacije pro
dajno-nabavne službe je bil na seji 
delavskega sveta Železarne sprejet 
sklep, da se bodo o tem delavci odlo
čali 18. novembra na referendumu. 
Ob tem pa so obravnavali tudi pri
pombe delovne skupnosti, in sicer: 
usmeritve glede mikro organizacije 
naj se obravnavajo v naslednji fazi. 
v kolikor bi bil predlog potrjen, ver
jetno bi bilo potrebno vsaj šestme
sečno delo za izdelavo le-te, ki jo v 
končni fazi potrjuje delavski svet 
KO-FI . V prihodnjem obdobju, so 
menili, ni pričakovati rešitve pro
storskega vprašanja. 

Glede prevoza Bela —Jesenice je 
splošni sektor dal odgovor, da bodo v 
bližnji prihodnosti nabavili avtobus 
s 25 — 30 sedeži in bo le-ta ob določe
nih urah zamenjal sedanji kombi. 

Še vedno je odprto vprašanje 
glede kabla za M D S stroje. 

Delavski svet je na osnovi zapisni
kov samoupravnih delovnih skupin 
in razlage Jelke Vidalijeve potrdil 
devetmesečno poslovno poročilo z 
naslednjo ugotovitvijo: Poudarja

mo, da je lastniizvoz in združevanje 
s kupci ena glavnih nalog do konca 
leta. Za leto 1982 pa moramo že 
sedaj v prodajne pogodbe vgraditi 
vse možnosti združevanja in skup
nega izvoza s kupci. Še vedno pa bi 
moral biti močan poudarek na last
nem izvozu; s tem bo sicer domače 
tržišče okrnjeno, ker pa na drugi 
strani nevarno upada likvidnostnost 
naših kupcev, je povečan izvoz vse
kakor prava usmeritev. 

Po obravnavi predloga o uravna
vanju višine osebnega dohodka v le
tošnjem letu delavski svet ugotavlja, 
da devetmesečni poslovni rezultati 
omogočajo, da v četrtem tromesečju 
uravnamo višino osebnega dohodka 
z doseženimi rezultati poslovanja, in 
sicer: 

1. Z enkratno poravnavo v višini 
40"? poprečno doseženega OD v ob
dobju januar —september 1981, ki 
naj se izplača kot akontacija 15. no
vembra. 

2. Z dvigom osnovnih vrednosti 
nalog za 7 % od meseca novembra 
dalje. 

3. Dokončna diferencirana porav
nava se izvede na osnovi rezultatov 
poslovanja ob zaključnem računu v 
mesecu februarju 1982. 

Delavski svet je potrdil člane 
inventurnih komisij za: centralno 
inventurno komisijo; osnovna sred
stva, denarna sredstva za investicije 
in investicije v teku; denarna sred
stva in terjatve R 1 in 2; sredstva in 
viri skupne porabe: prodaja; na
bava. 

Delavski svet je potrdil predlog 
nabavnega sektorja za odpis nasled
njih osnovnih sredstev: 1200 in 
2000-litrski cisterni, stoječi obešal
nik in 100-kilogramsko tehtnico. Na
vedena osnovna sredstva so stara, 
dotrajana, delno poškodovana in 
izločena iz uporabe. N B 

Na Sendzimir lijini (Foto S. Kokalj) 

Železarski globus 

ITALIJA 
Italijansko podjetje Danielli iz 

Vidma je dobilo letos kar tri naro
čila za dobavo valjam profilov in 
paličastega jekla. Prvo z letno ka
paciteto 150.000 ton bo dobavilo na 
karibski otok Trinidad, drugo z 
230.000 ton v Grčijo in tretjo s 
170.000 ton. v Južnoafriško repub
liko. 

PORTUGALSKA 
Portugalska železarska družba v 

državni lasti Siderurgia Nacional bo 
povečala svojo sedanjo letno koli
čino izdelanega surovega jekla s 
700.000 ton na 1,6 milij. ton. V ta 
namen je že izdala prva naročila v 
vrednosti 121 milijonov dolarjev t in 
sicer italijanskemu podjetju Italim-

pianti, avstrijskemu VOEST-Alpine. 
zahodnonemškemu Schloemen-Sie-
mag in japonskemu Kawasaki. Zgra
dili bodo nov plavž, jeklarno s 
kisikovimi konvertorji in napravo za 
kontinuimo vlivanje slabov. 

Z D A 
Največje ameriške železarske 

družbe se vedno bolj povezujejo z 
japonskimi železarskimi družbami 
zaradi izkoriščanja tehničnega sode
lovanja pri raznih železarskih po
stopkih. Zato so ameriške železarne 
deležne tudi precej kritik, ki pa jih 
zavračajo, češ da so minili časi, ko je 
veljalo pravilo: kar ni izumljeno v 
Ameriki, ne maramo. Pri današnjem 
razvoju železarske tehnologije je 
možno tudi mednarodno sodelo
vanje. Kot primer navajajo, da je 
ameriška železarska družba U . S. 
Stell Co. prodala japonski družbi 
Kawasaki licenco tehnologije za 
enostransko pocinkanje pločevine. 

proizvodnja kisikovo elektro S M 
milij. ton jeklo. rc jeklo. r, jeklo. r/ 

M 149.1 29.0 10.0 61.0 
111.4 75.5 24.5 — 

101.7 61.2 27.2 11.6 
43,8 78,4 19,9 6.7 
26,5 45,3 53.1 1.7 
23.2 82,2 15.9 - 0,9 
20,0 39,0 14,4 46.6 
15.3 63,4 24,7 11.8 
13.3 " 44,0 19.3 36.7 
12.7 »5.8 49.2 5.0 

PREGLED SESTANKOV SDS 

Minuli teden smo iz sedemnajstih temeljnih organizacij ter 
iz treh delovnih skupnosti prejeli kar 178 zapisnikov (brez ti
stih, ki jih že v prejšnji številki nismo povzeli) sestankov SDS. 
Jasno je. da tudi tokrat vseh ne bomo mogli povzeti. Sicer pa so 
SDS največ obravnavale poslovanje v minulih devetih mesecih 
ter predlog poravnave osebnih dohodkov in za dvig plačilnih ka
tegorij, seznanjale pa so se tudi z zadevami, ki jih bomo spreje
mali na bližnjem referendumu. 

Ker je zapisnikov enostavno preveč, v današnjem pregledu 
ne bomo povzemali dnevnih redov, ki se od temeljne do temelj
ne organizacije nekoliko razlikujejo, temveč samo vsebinske 
pripombe, pobude, stališča SDS. 

- Iz TOZD PLAVŽ smo prejeli zapisnike S D S . vodstvo 
TOZD, aglomeracija 1 in 2, ter plavž 2, 3 in 4. SDS vodstvo 
TOZD se pritožuje, da še vedno ni prejela odgovore na nekatera 
vprašanja, ki jih je postavila na sestanku 3. septembra letos. 
SDS aglomeracija 2 je predlagala, da se v garderobi aglomeraci
je namestijo klopi ob omaricah. SDS plavž 2 ugotavlja, da so v 
TOZD Plavž dosegli sicer ugodne poslovne rezultate, vendar pa 
pri osebnih dohodkih zaostajajo za planiranimi. Ugotavljajo 
tudi, da bo v zadnjem četrtletju treba vložiti še večnaporov, da 
bi dosegli načrtovano proizvodnjo, kajti težave imajo s plavžem 
štev. 2. SDS plavž 3 meni, da bi lahko dosegli še boljše rezultate, 
če bi imeli na razpolago boljši koks. Ta, ki ga uporabljajo, je 
namreč predroben. Žerjavovodje je na sestanku zanimalo, kaj 
je z novim žerjavom na plavžu štev. 2. oziroma kdaj ga mislijo 
usposobiti za delo. Na tem plavžu je potrebno popraviti tudi 
silose za rudo. " 

Iz TOZD J E K L A R N A smo prejeli zapisnike SDS vodstvo 
TOZD, kamnolom Trebež, PTO, ponvično gospodarstvo 1, 
2 in 3, SM peči 1, 2, 3 in 4, livna jama 1, 2, 3 in 4, staro žele
zo 2, 3 in 4, priprava FE-legur, elektropeči 1, 3 in 4, B B C 
ter kontiliv 1 in 2. SDS ponvično gospodarstvo 1 in 2 sta na 
skupnem sestanku med drugim ugotavljali, da je tudi pri njih 
prišlo do kratkega zastoja zaradi pomanjkanja delavcev, pa 
tudi, da so imeli industrijski zidarji več vročih remontov, ki so 
jih izvršili v zelo kratkem času in tako pripomogli, da jeklarna 
ni še v večjem zaostanku s proizvodnjo. Pritožujejo se, da ogre
valne naprave v garderobi ponvičnih zidarjev ne delajo ter da iz 
radiatorjev teče voda. SDS ponvično gospodarstvo 3 opozarja 
tudi, da je treba popraviti gorilce na žlebovih in na ponvicah; 
SDS S M peči in livne jame so mnenja, da bi z odpravo nekate
rih subjektivnih vzrokov, z večjo disciplino in ob boljših pogojih 
dela poslovne rezultate lahko izboljšali. SDS S M peči 4 in livne 
jame 4 takole ocenjujeta poslovanje temeljne organizacije v 
prvih devetih mesecih letošnjega leta: »Za neizpolnjen plan in 
slab finančni rezultat ne moremo več kriviti objektivnih vzro
kov, kot so fluktuacija, občasno pomanjkanje grodlja itd. Kriv
da, da je naš kolektiv zašel v izgubo, je subjektivna. Preveč izo-

stajamo z dela, prepočasi delamo, premalo smo vestni pri izva
janju delovnih nalog in preveč trosimo. Nujno je, da napnemo 
vse sile in zmanjšamo porabo energije in livnih materialov.« 
SDS staro železo opozarja, da so pristaniški žerjavi preobreme
njeni in da so zato večkrat v okvari. To pa povzroča probleme 
pri nakladanju vložka. SDS priprava Fe-legur želi v zvezi s pro
blematiko, ki jo je obravnavala, dobiti več pojasnil. Zanima jo, 
»kdo je odgovoren za tako slabo proizvodnjo in poslovanje« in 
»zakaj se delo v proizvodnji tako nizko stimulira«. Dalje: »Za
kaj niso prikazani grešniki, da se proizvodnja ne zboljšuje; za 
potrato in razsipništvo materiala ni bilo še nič ukrenjenega ali 
izboljšanega; zakaj se kršiteljev (slaba proizvodnja, slaba 
vzdržnost peči, nekvalitetna proizvodnja, slaba disciplina) ne 
pokliče na odgovornost in kaznuje«, kajti »to so stari problemi, 
ki do danes še niso bili rešeni«. Zato vprašujejo, »do kdaj bomo 
še tako delali«. SDS elektropeči 1 pa vidi vzroke za stanje v je-
klarni v veliki odsotnosti z dela, v pomanjkanju surovin, v veli
kem odpisu v valjarni na Beli ter v številnih zastojih. Pravijo, 
da so delovni pogoji — dokler ne začne obratovati odpraševalna 
naprava (sestanek je bi l dne 2X1.) — nemogoči, saj se zaradi 
prahu ne vidijo niti luči pod streho. Tudi glede premij se jim ne 
zdi vse najbolj pravilno. Prav zato. ker se v hali preveč kadi, 
morajo, na primer, ustaviti peči, da v martinarni lahko delajo 
(in tam so tako s premijami pred njimi). Pritožujejo se tudi, da 
v garderobi pečarjev že od zime nimajo vrat ter nad delavci 
»Vatrostalne«, ki po opravljenih remontih, ne »pospravljajo« za 
seboj, tako da imajo sami odvečno, delo. Zaradi slabe žerjavne 
proge žerjavi pri vlivanju ne mirujejo. Krtača za čiščenje kokil 
B-8 je prevelika in ne gre v kokilo. Tudi Fe-ro legure ležijo 
marsikje raztresene. To so le nekatere od pripomb in predlogov, 
ki so jih člani SDS izrekli na svojem sestanku pod razno. SDS 
B B C peči ter elektropeči 3 in 4 se pritožujejcnad prevelikimi 
mehanskimi zastoji, daljšim popravilom peči, slabšo vzdrž
nostjo peči in podobno. Med drugim omenjajo tudi, da »prehod
ne jame niso bile pravočasno očiščene, zaradi česar je prišlo v 
oktobru do večjega zastoja«. 

Iz TOZD B L U M I N G S T E K E L smo prejeli zapisnike SDS 
vodstvo TOZD, bluming 1, 2 in 4, adjustaža stekel 1, 2 in 3, 
lužilnica adjustaže ter adjustaža bluming 1 in 2. SDS vod
stvo TOZD v zapisniku med drugim omenja, da se zaradi sla
bega vzdrževanja slabša tudi izplen in da je pomanjkanje 
materiala eden od odločujočih dejavnikov pri nadaljnjem obra
tovanju in delu obrata (»treba je narediti razporeditev jekla«). 
Sklenila je tudi, da naj bi se do konca leta izdelalo podatke o 
uporabi in trošenju deviznih sredstev, obenem pa naj bi se izde
lal tudi načrt o porabljenih in pridobljenih deviznih sredstvih. 
Pravijo tudi, da imajo vložek sicer že plačan, da pa ga ne smejo 
koristiti pri redni proizvodnji. Tudi s kvaliteto vložka oziroma 
jekla niso zadovoljni. SDS bluming 2 se pritožuje, da v garderobi 
ni tople vode, da so zamašeni odtoki, pipe pa polomljene. Zame
njati in zatesniti je treba tudi steklo na škarjah ter urediti sani
tarije. SDS bluming 4 v zvezi s sedanjim načinom obračunava
nja odstotkov opozarja, da je delo stekla in bluminga med seboj 
tesno povezano. Pripombe je imela tudi na garderobe (topla 
voda, pipe), pomisleke pa tudi glede varnosti dela v kanalu? ki je 
po njenem mnenju preslabo zaščiten, tako da se lahko pripeti 
tudi večja nezgoda. SDS adjustaža stekel 1 meni, da se dobro 

delo in dober finančni rezultat nič ne pozna na osebnih dohod
kih. Delavci, ki delajo na Bronxu.so postavili vprašanje, »kaj je 
z dvižno mizo. saj je že dve leti postavljena, pa še sedaj ne 
dela«. Skupaj z delavci z L.R. pa jih tudi zanima, zakaj doslej še 
ni izveden sklep, da se bo od 1. 10. letos signiralo tudi z notranje 
strani in kaj se misli ukreniti glede ropota v oddelku. Na sestan
ku SDS adjustaže stekel 3 je bilo poudarjeno, da naj bi vzdrže
valci bolje vzdrževali obe liniji. Pritožbe so bile izrečene tudi na 
račun garderob. Delavci v adjustaži stekla namreč sploh nimajo 
sanitarij in morajo hoditi v druge obrate, kjer pa so tudi v zelo 
slabem stanju (pokvarjene so pipe in tuši, večkrat pa tudi ni 
tople vode). O teh problemih sta hotela spregovoriti na seji de
lavskega sveta tudi njihova delegata, vendar pa sta bila, po nju
nih besedah, prekinjena, češ, da »to ni tema sestanka«. V zvezi s 
tem SDS poudarja, da sta delegata po njenem mnenju izvoljena 
zato, da zastopata njene interese in da v primeru, če bi se takšni 
primeri ponavljali, ne bodo več pošiljali svojih delegatov na seje 
delavskega sveta. SDS lužilnica adjustaže v zvezi s poslovanjem 
ugotavlja, da bi bil uspeh lahko še večji, če bi imeli na voljo do
volj vložka. Pravijo, da »pride dan, ko na Javomiku zmanjka 
materiala in nimajo kaj delati«. Zagotavljajo tudi. da bi plan na 
Javomiku lahko izpolnjevali vsak mesec, če bi v začetku meseca 
razpolagali z večjo količino materiala. Zanima jih tudi, kdaj se-

bo uredila prehrana v kantinah (za delavce, ki delajo»pod težji
mi delovnimi pogoji malica ni zadosti- kalorična). SDS tudi 
moti, da osebni dohodek ostaja isti, četudi se več dela in ome
njajo, da so kljub pomanjkanju delavcev dosegli dobre delovne 
rezultate. Delavci SDS adjustaže bluming 1 menijo, da niso oni 
krivi, da adjustaža ni dosegla začrtanega plana. Pravijo (sesta
nek dne 2. novembra), »da s takimi saržami, kot jih dobivamo 
sedaj iz martinarne, ne moremo doseči boljšega izplena, pa tudi 
energije in fizičnega dela se potroši še enkrat več«. SDS opozar
ja, da je potrebno izboljšati delovno in tehnološko disciplino, 
»kajti ne bi se smelo dogajati, da je treba material, ki je bil že 
enkrat očiščen, zaradi slabega flemanja in brušenja pregledova
ti in čistiti še enkrat«. Urediti je treba tudi stanje na žerjavih in 
v garderobah. Tudi SDS adjustaža bluming 3 je v zvezi z izpol
njevanjem plana precej podobnega mišljenja. Med drugim jo 
zanima tudi, kdaj se bo uredilo gretje na žerjavih in v kabini 
vodje brusilnih strojev. Tudi razsvetljava v oddelku je zelo sla-
ha, še posebej pri liniji flemanja. fa ^ Z D V A L J A R N A ŽICE 
smo prejeli zapisnika'SDS valjarna žice 1 in 2. SDS valjarna 
žice 2 pod razno opozarja, da je treba urediti pult pri Custodiš 
peči, dokončati dela pri ventilaciji garderobe ter urediti okna v 
kopalnici. Za šest sodelavcev, ki so se v kritičnih mesecih (junij, 
julij, avgust, september) zelo uspešno in disciplinirano zavzeli, 
da so s svojim delom zmanjšali posledice, ki bi nastale zaradi 
pomanjkanja delavcev in tako uspeli obdržati proizvodnjo na 
ravni planirane (s tem pa so prispevali tudi k zmanjševanju 
stroškov v svoji temeljni organizaciji), je SDS sklenila predla
gati delavskemu svetu, da jim podeli enkratno nagrado. 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranje — Božidar Lakota 1 
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NEMČIJA 
Po zahodnonemških podatkih je 

leta 1980 deset največjih svetovnih 
proizvajalcev surovega jekla .imelo 
naslednji) razporeditev proizvodnih 
postopkov 

. Manjka LR Kitajska s proizvod
njo :!.'? milij. ton. za katero ni podat
kov, medtem ko je Jugoslavija izde
lala 3,6 milij. ton. in sicer '¡1.6'V v ki-
sikovih konvertorjih, 28.2 rr je elek-
tro jekla in 40.0 "v S M jekla in je's 
tem odstotkom še vedno med vodil
nimi v svetu z zastielim SM po
stopkom. 



V OKTOBRU BLIZU PLANSKIH CILJEV 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

ga jekla, vendar je.bila to v letoš
njem letu daleč največja mesečna 
količina: 

V elektro jeklarni je bila situacija 
* slabša kot v martinarrri in tudi do

sežena količina izdelanega surovega 
jekla je bila nižja od programirane. 
Glavni vzrok sta bila dva daljša za
stoja na A S E A električni peči zaradi 
čiščenja prebodne jame in okvare 
elektrodnih glav, oziroma pogona 
elektrod in odpis neustrezne kvali
tete. Bilo je tudi nekaj kvalitetnih 
težav pri izdelavi dinamo jekel. 

Izpolnjevanje kvalitetnega pro
grama je bilo v oktobru v primerjavi 

-s septembrom v martinarni precej 
boljše, v elektro jeklarni pa nekoliko 
slabše. Martinarna je dosegla 92,5 % 
(septembra 95,1 %) in elektro jeklar-
na 94,9% (septembra 95,1 cf) kvali-
Četnega programa. 

Na napravi za kontinuirno vliva
nje je bilo v oktobru odllto 3.015 ton 
jekla ali 67,0 % načrtovane količine. 
Vzrok je bil v premajhni dobavi 
surovega jekla. 

- TOZD LIVARNA 
Načrtovano skupno proizvodnjo 

so z 99,5 % praktično dosegli, kup
cem pa so dobavili 75,7 ton jeklenih 
odlitkov. 

TOZD VALJARNA BLUMING-
ŠTEKEL 

V času, ko ni obratovala potisna 
peč, so imeli precejšne obratovalne 
zastoje, ker je bila zaradi premajhne 
količine izdelanega surovega jekla v 
jeklarni na razpolago premajhna ko
ličina blokov za zakladanje v globin
ske peči in potem za.valjanje. V za
četku oktobra tudi valjavsko ogrod
je stekel zaradi okvar ni obratovalo 
dobro, medtem ko se je kasneje sta
nje popravilo. Posledica - takšne 
situacije je bila tudi nižja skupna in 
gotova proizvodnja. 

Zaradi premajhne zaloge slabov je 
potisna peč obratovala samo od 9. 
do 18. oktobra in so v tem času prek 
nje prevaljali 3.820 ton slabov. 

TOZD VALJARNA ŽICE 
IN PROFILOV 

Zaradi pomanjkanja polproizvoda 
ta valjarna 11. in 12. oktobra ni 
obratovala, vendar je kljub temu do
segla 98,2 % gospodarskega načrta 
skupne proizvodnje, medtem ko je 
gotovo proizvodnjo močno presegla 
za 24%. ' 

TOZD VALJARNA DEBELE 
PLOČEVINE 

V tej valjarni je bila v oktobru 
močno pospešena proizvodnja za iz
vozna naročila, kar je imelo nekoli
ko negativen vpliv na potek ostale 
proizvodnje. Poleg tega je bilo tudi 
nekaj težav pri razkladanju slabov, 
dobavljenih iz železarne Smederevo, 
ki poteka na istem tiru in z istim 
žerjavom kot odprema. Zato tudi 

- načrtovana skupna m gotova proiz
vodnja nista bili doseženi. 

TOZD HLADNA VALJARNA 
BELA 

Z gospodarskim načrtom predvi
deno skupno proizvodnjo so dosegli. 
Delno zaradi slabega dela valjarne 
stekel in delno zaradi slabše kvali
tete dinamo jekel je bila preskrba s 
to kvaliteto v oktobru nekoliko slab
ša, kot bi morala biti. Pri valjanju 
nerjavnih jekel so bile težave zaradi 
pomanjkanja ferokroma. Dinamo 
trakov so v oktobru izvaljali 3.120 
ton (septembra 2.529 ton) in nerjav
nih kvalitet 171 ton (septembra 405 
ton). 1 

TOZD HLADNA VALJARNA 
JESENICE 

Zaradi letnega remonta valjavske-
ga ogrodja Siemag je bil operativni 
program, postavljen nekoliko nižje 
kot gospodarski načrt, vendar je bil 
presežen. Dinamo jekel so izvaljali 
571 ton (septembra 566.ton) in viso-
kaogljičnih jekel 263 ton (septembra 
196 ton). 

TOZD ŽICARNA 
Načrtovano skupno in gotovo pro

izvodnjo so v oktobru dosegli. Imeli 
sp nekaj težav s kvaliteto V A C žice, 
namenjene za izvoz. Patentirane 
žice so izdelali 896 ton (septembra 
926 ton), V A C žice 476 ton (septem
bra 507 ton) in E P P žice 170 ton 
(septembra 186 ton). 

TOZD PROFILARNA 
Tako gospodarski načrt skupne 

kakor tudi gotove proizvodnje so v 
oktobru s 118 j in s 134,2'? precej 
presegli. 

TOZD VRATNI PODBOJI 
Zaradi pomanjkanja naročil je bil 

v oktobru znižan operativni pro
gram skupne in gotove proizvodnje, 
vendar tudi ta ni bil dosežen. 

T O Z D J E K L O V L E K 
. V oktobru je ta temeljna organi

zacija dosegla z 2001,5 tonami 
najvišjo mesečno skupno proizvod
njo, odkar smo ukinili obratovanje 
valjarne profilov in je bil zmanjšan 

največji premer palic na 32 mm pre
mera. 

TOZD ELEKTRODE 
Zaradi občasnega pomanjkanja 

vodnega stekla je bil moten norma
len potek proizvodnje oplaščenih 
elektrod. Zato načrtovane skupne 
proizvodnje niso dosegli, presegli so 
pa planirano količino varilne žice, 
varilnega praška in ognjestalnega 
materiala. 

TOZD ŽEBLJARNA 
V oktobru je TOZD Žebljarna 

močno presegla gospodarski načrt 
skupne in gotove proizvodnje. S 
1.074 tonami izvoza pa so dosegli do
slej najboljši rezultat 

Avgust Karba Novi prizidek parne centrale na Beli (Foto S. Kokalj) 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA IN PROGRAMA 
SKUPNE IN GOTOVE PROIZVODNJE TER ODPREME V OKTOBRU 1981 

Opomba: Žicami je prišteta storitvena proizvodnja v devetih mesecih v količini 596,5 ton 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA IN PROGRAMA SKUPNE IN GOTOVE PROIZVODNJE 
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IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA IN PROGRAMA SKUPNE IN GOTOVE PROIZVODNJE 
TER ODPREME JANUAR — OKTOBER 1981 



V OKTOBRU PRODALI VEČ, KOT SMO NAČRTOVALI 
(Nadaljevanje s'l. strani) 
Livarna. Valjarna žice in profilov. 
Hladna valjarna Jesenice, Profilar-
na in Žebljarna, samo količinski 
plan so presegli še v TOZD Jeklo-
vlek in Elektrode, vrednostnega pa" 
v TOZD Zičarna. Ostale TOZD so za 
planom zaostale, zaostanek pa je 
največji v TOZD Vratni podboji 
(35 *V prf količini in 38 "* pri vred
nosti) zaradi pomanjkanja naročil. 

Pregled doseganja prodajnih cen-
nam kaže, da so planirano prodajno 
ceno presegli v petih TOZD. ostale 
TOZD pa so dosegle nižjo prodajno 
ceno,, kot smo načrtovali, največji 
zaostanek pa izkazuje TOZD Elek
trode, ki je dosegla le 68,6 % načrto
vane prodajne cene zaradi slabšega 
asortimenta. 

Kumulativni podatki nam kažejo, 
da smo v desetih mesecih letošnjega 
leta s prodajo 340.781 ton naših 

izdelkov ustvarili 9,075 milij. din 
osnovne realizacije, ki se je povečala 
še za 50,1 milij. din zaradi realizacije 
stranske dejavnosti energetike, za 12 
milij. din zaradi realizacije ostalih 
storitvenih TOZD in za 157,6 milij. 
din zaradi ostale dejavnosti tako, da 
znaša skupna zunanja realizacija . 
9.294,7 milij. din. Doseženi rezultati 
so "nižji od načrtovanih/in sicer 5 rr 
ali 19.054 ton pri količini in 7 rt ali 
646,7 milij. din pri vrednosti. Pro
dajna cena je tudi nižja od načrto-_ 
vane, in sicer za 1,4% ali 387 din za 
tono. Izračun agregatnih indeksov 
prodaje nam je za deset mesecev 
pokazal, da je v tem obdobju asorti-
ment na načrtovani višini, da pa 
zaostajamo za planirano realizacijo 

-zaradi nedoseganja količine in pro
dajne cene. 

Gledano po posameznih TOZD vi
dimo, da smo v obdobju januar-ok-

tober presegli načrtovano količino in 
vrednost le s prodajo izdelkov iz 
TOZD Pröfilarna in Žebljarna, ko
ličinski plan so presegli še v TOZD 
Valjarna debele pločevine, Hladna 
valjarna Jesenice, Jeklovlek in Elek
trode, vrednostnega pa v Zičarni. 
ostale TÖZD niso dosegle ne koli
činskega in ne vrednostnega plana. 
Večji zaostanek izkazujeta TOZD 
Valjarna žice in profilov (za 20 rr 
zaostajajo pri količini in 17'V pri 
vrednosti) in Hladna valjarna Bela 
(za 12 T pri količini in 17 9 pri vred
nosti). Načrtovano prodajno ceno so 
presegli v TOZD Livarna (za 6ri). 
Valjarna žice in profilov (za 4 9), Zi-
čarna (za 11 T), Profilarna fza 131) 
m Žebljarna (za 27 ?). Za 13 r r nižjo 
prodajno ceno, kot smo načrtovali, 
smo dosegli s prodajo elektrod, pri 
ostalih izdelkih pa je prodajna cena 
nižja od načrtovane za I —9 "V. 

V računalniškem centru Železarne (Foto I. Kučina) 
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KOKRŠKI ODRED 

Njegov grob so 
ljudje skrivoma krasili s cvetjem vso 
vojno, ne da bi bili tako oni kot 
Nemci vedeli, kdo je v njem 
pravzaprav pokopan. 

POŽIVLJANJE POLITIČNEGA 
IN VOJAŠKEGA DELOVANJA 

NA TERENU, A TUDI NOVE 
IZGUBE 

Gestapovcem je bilo že znano, da 
sta bila oba ujeta partizana v bojni 
skupini, ki je ii zašetku septembra 
justificirala belogardistične organi
zatorje in ki jo je Franc Bukovec-
Pepe celo vodil. Vedeli so. da sta 
sodelovala pri justifikaciji Antona 
Umnika iz Šenčurja. Zato so pre
živelega Janka Beleharja-Smrekar-
ja strahovito mučili. Iz njega so 
hoteli stisniti podatke o sodelavcih, 
o taboriščih, o sovaščanih. Vendar o 
svojih sodelavcih, ali o čem drugem 
hrabri fant ni povedal ničesar. Ob
sojenega na smrt so 23. oktobra 1942 
pripeljali v Šenčur in ga čez noč 
zaprli. Da bi ljudi še bolj prestrašili, 
ga niso ustrelili, ampak so ga na
slednji dan. 24. oktobra, sredi vasi 
obesili. N 

Za strah prebivalstvu sta obeše-
nju morala prisostvovati tudi dvn 
domačina, ki sta bila osumljena 
sodelovanja z ujetim Jankom Bele-
harjem in drugimi partizani. Osum
ljenca sta bila res aktivista OF. 
Preden je bil obešen, je Belehar 
tema dvema sodelavcema še uspel 
povedati, da Nemcem ni izdal 
ničesar in nikogar in da se jim 
zaradi njega ni treba bati. 

Tik pred obešenjem so gestapovci 
hoteli dobiti priznanje od teh dveh 
aktivistov, da res sodelujeta s parti
zani, vendar se jim to ni posrečilo. 
Možaka sta vzdržala, da pa Janko 
Belehar ni izdal niti enega, so po
trdili prihodnji dnevi: nikogar niso 
aretirali. 

Vsa ta izdajstva in nasilja, ki so 
se vrstila v prvih tednih po tragičnih 
dogodkih v Vdinem borštu, so po
razno vplivala na prebivalstvo. Par
tizanom je bilo gibanje, še bolj pa 
daljše zadrževanje v ravnini, skoraj 
povsem onemogočeno. Nekaj časa 
ni bilo tod nobenih vojaških par
tizanskih akcij, ker jih trenutno ni 
imel kdo izvrševati. 

K napetim razmeram r Šenčurju 
in v njegovi okolici je svoje dopri
neslo tudi zajtetje drugega že ome
njenega sovaščana. Staneta Cotma-
na-Colnarja. Nemci so ga sredi 
oktobra zgrabili v neki hiši. Prav 
tega oktobrskega dne so v Srednji 
vasi pri Šenčurju obkolili tudi Pavla 
Svetelja-Hrastiča. Toda ta jim je iz 
hiše pobegnil. Povzročil je pravo 
presenečenje, kajti to se je zgodilo 
podnevi. 

V Struževem pa je bil 10. decem
bra ubit Janko Pucelj-Ciril. član 
OK KP Kranj. 

Tako je samo v nekaj tednih po 
uničenju Kokrškega ali 2. bataljona 
KO v Udinem borštu padlo na nje
govem in širšem območju še deset 
tovarišev, dva pa so ujeli. (V oktobru 
1942 so torej padli: Milan Juvan-
Andreja. dva neprepoznana borca, 
vsi trije 2. 10.. Ludvik Rovtar 3. 10.. 

Vinko in Jože Kravcar ter Avgust 
Bernik 5. 10.. okoli 18'. 10. Franc 
Bukovec-Pepe in Janko Belehar, ki 
je bil obešen 24. oktobra. V Stru
ževem je 10. decembra 1942 padel 
tudi Janko Pucelj-Ciril. ob Ivanu 
Bertonclju-Johanu in sekretarju 
Antonu Nartniku-Črnivcu že član 
obnovljenega okrožnega ' komiteja 
KP Kranj. Vodili pa so ga tudi v 
spisku 2. bataljona-Kokrškega (de
cembrsko poročilo), irjeta sta bila 
Jože Laznik-Slavček 5. 10. in Stane 
Cotman-Colnar sredi oktobra 1942.) 

V takih okoliščinah političnim de
lavcem na terenu ni bilo lahko de
lovati, a prav zaradi takih razmer 
je bila njihova aktivnost še nujnejša. 

Po dolgotrajnih naporih so imeli i 
začetku decembra 1942 v kranjskem 
okrožju spet štiri rajone, kjer je 
delovalo 15 političnih delavcev-
partizanov. Ti organizatorji so v 
jesenskih mesecih sestavili ali oživili 
41 terenskih odborov OF. Po vseh 
udarcih, ki so bili v 1942. letu tako 
pogosti in hudi. je politično delo spet 
steklo, prišlo pa je tudi nekaj no
vincev. 

Rezultat vsega tega je bil. da so r 
decembru 1942 partijske organi
zacije v kranjskem okrožju štele 
okoli 25 članov ter približno 5 kan
didatov in skojevcev. 

Medtem je gorenjske in s tem tudi 
kokrške partizane doletel še en 
udarec. Na Jelovici je blizu Jam-
nika 20. oktobra 1942 zaradi hude 
rane umrl agilni politkomisar 1. 
grupe odredov in hkrati sekretar 
pokrajinskega komiteja za Gorenj
sko Lojze Kebe-Štefan: Ta izguba je 
bila toliko občutljivejša, ker je Kebe 
večkrat prihajal tudi v Karavanke 
in - na kamniško stran, kjer je po
žrtvovalno pomagal razvijati osvo
bodilno gibanje. 

Pri širjenju organizacije OF na 
terenu. je pomembno vlogo igrala 
literatura, ki pa je je primanjkovalo. 
V začetku 1942. leta je prihajala 
predvsem iz-ilegalne kranjske teh
nike, pozneje pa iz tehnike Kokrške
ga odreda. Ta je bila jeseni 1942. 
leta zasilno vzpostavljena na 
Dobrči. 

Potreba po lastni tehniki je bila 
toliko večja, ker je tehnika štaba 
1. grupe odredov delovala daleč na 
desnem bregu Save. Da bi Kokrški 
odred končno imel svojo, je bil iz 
tehnike štaba 1. grupe odredov no
vembra 1942 poslan prek Save Mi-
lovan llich-Kostja. Tako je z nje
govo pomočjo v Dobrči nad Tržičem 
nastala tehnika Kokrškega odreda. 
Toda tej je s pomočjo šapirografa 
uspelo natisniti le nekaj letakov 
splošnega pomena in letakov, ki jih 
je bil sestavil štab, ali še določneje, 
politkomisar Kokrškega odreda. Če
prav je zaradi zasledovanja in zime 
delala le kratek čas. Je v novembru 
in decembru, ponatisnila tudi šest 
številk »Slovenskega poročevalca« 
in prvo partizansko pesmarico. Na' 
tem nevarnem terenu se je mora/a 
pogosto preseljevati in tako je nekaj 
dni delala tudi v Lešah pod Dobrčo. 
Zaradi strahu domačinov pa se je 
tudi od tam morala odseliti. 

Tehnika je prešla h Kamniškemu 
bataljonu, kjer je Milovanu llichu-

Kostji priskočil na pomoč Albin 
Vengitst-Hrast. Po njegovi zaslugi je 
tehnika tedaj dobila tudi radijski 
sprejemnik. Tako ji je konec 1942. 
leta uspelo razmnožiti tudi prva 
lastna radijska poročila. Ta so bila 
spočetka namenjena predvsem mo
štvu odreda, prek njega pa so prišla 
tudi do prebivalstva. 

Ob vseh težavah in nevarnostih si 
je tudi ta tehnika nabraJa različne 
izkušnje, vendar pa je zaradi vse 
ostrejših razmer sredi januarja 
morala prenehati z delom. 

Konec novembra 1S42 se je dogo
dilo še nekaj pomembnega. Tedaj je 
namreč obiskal pokrajinski komite 
KPS za Gorenjsko Boris Kidrič, te
daj politkomisar glavnega povelj
stva slovenske partizanske vojske. 

Politično vodstvo za Gorenjsko, ki 
se je po Kebetovi smrti ob po
manjkanju kadra in v težkih oko
liščinah na novo oblikovalo, se je 
zadrževalo na desnem bregu Save. 
in sicer v Poljanski dolini, četrt ure 
hoda na Poljanami. To ni bilo daleč 
od demarkacijske črte. ki je tekla 
po Dolomitih. 

Boris Kidrič se je sestal s te
danjim pokrajinskim komitejem ozi
roma s člani, ki naj bi na novo prišli 
vanj. Pogovarjal se je z njimi o or
ganizacijskih vprašanjih, o delu in 
poživitvi bojevanja, o mobilizaciji 
itd. Ko je- analiziral razmere na 
Gorenjskem, je naštel poglavitne 
naloge, zajete že v pismu z dne 1. de
cembra 1942. V njem je, govoril o 
aktivizaciji in ofenzivnosti parti
zanskih čet, o morilf?aciji. o širjenju 
OF in partije ter o nalogah v zvezi z 
odkrivanjem gestapa in bele garde. 

Natanko tisti dan, 1. decembra 
1942, je pisal tudi Francu Leskošku-
Luki, sekretarju CK KPS, o pogojih 
širjenja vstaje na Gorenjskem. Med 
drugim o tem pravi: 

». . . Objektivni pogoji so tukaj sila 
ugodni. Dejansko raste situacija 
narodne vstaje. Nemci pripravljajo 
splošno mobilizacijo . . . Ce bomo le 
mi pokazali dovolj sile. bo vse šlo v 
hribe.« 

Boris Jddrič je hitro ugotovil, 
kako močan je okupator na Go
renjskem, koliko izkušenega kadra 
je že padlo in kako važna bo tu 
mobilizacija. O vsem tem zvemo 
naprej, ko pravi, da ob pomanjka
nju partizanov »prav v tem grmu tiči 
zajec«. In dalje: »Čete so namreč 
kljub dobri — po mojem celo odlični 
— morali zaradi neprestane defen
zivne in zgolj diverzantske takti
ke .. . sila zreducirane in tudi izčr
pane.« Zato je tudi dodal: »Nujno je 
treba poslati, in to takoj, tisti bata
ljon, o katerem smo zadnjič skle
nili .. . Prosim te. da to pospešiš za 
vsako ceno. Prostovoljci naj se 
zbirajo kar t odredu mojega iz
hodišča. Ko se vrnem, jih bova 
formirala s Fazanom.« (Odred iz 
katerega je odšel na Gorenjsko 
Boris Kidrič, je bil Dolomitski od
red, Fazan pa je bil Stane Stare.) 

Kidriče svojih ugotovitvah sicer 
izpušča podatke o okupatorjevi moči 
in o pomembnosti Gorenjske za 
Nemce, vendar pa z vso odločnostjo 
predlaga »kljub temu. da sem bil 
sam nasprotnega mnenja. . da se 
pošlje sem vsaj za 14 dni bri
gado.. .« (Mišljena je »Šercerjeva 
brigada«.), kajti, kot nadaljuje, »tu
kaj gre res za velike stvari, ki bodo 
odmevale po vsej Sloveniji«. 

Nadaljevanje 

»To uredimo, Suhi. Spotoma najdemo krojača ali Šiviljo. Toliko 
ti popravi uniformo, da ti bo pristajala.« / 

Suhi je dvomeče odkimal. Tudi Nanko ni verjel. Ko pa sta ugo
tovila, da Strela hodi k hišam, povprašuje za krojača, sta ugotovila, 
da misli zares. 

Našli so krojača, spustil je hlačnico do skrajnega roba in tudi 
rokave. Vmes pa je Strela pripravil majhno gostijo. V bližnjih hišah 
so kmalu vedeli, da so prišli partizani. Ko so še videli uniformo, 
pištolo, slišali za pripoved, so jih zasuli s hrano. Nanko je rad jedel, 
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pil pa je malo. Strela pa ni odklonil nobenega kozarca. Nanko se je 
zgrozil, ko je ugotovil, koliko je Strela že spil. B i l je le nekoliko bolj 
hrupen, zgovoren, za spoznanje bolj rdečkast v obraz. Opitosti pa ni 
bilo opaziti. Ko je začel Strela vpraševati po harmoniki, dekletih in 
plesu, je Nanko ugotovil, da je skrajni čas za odhod. S Strelo je imel 
nekaj težav. Naposled je zaostril glas, da se je Strela nerad uklonil. 

»Veš, Nanko, ti tega ne boš razumel. Ker si drugačen. Strašno 
me je mikalo, da bi ostal in poveseljačil. Sam bi to napravil. Če bi 
lahko odločal po svoje, bi zdajle plesali. Tudi če bi bili pod vasjo že 
Nemci. Zato je bolje, da jaz ne vodim, ne odločam sam. Nanko, s 
tabo bom, tako dolgo, dokler me ne zadene, ali me na silo ne presta
vijo drugam. Če me prej ne zadene, tudi za kurirja ti bom, Nanko.« 

Nanko je osupnil. Zdaj Strela že blede. Pijan je in govori že 
zmedeno. 

Po dobri uri hoje so s& ustavili, da malo predahnejo. Strela je 
prijel oba za ramo, da so stali tesno skupaj. Obrnil se je k Suhiju. 

»Suhi, ti boš priča. Nanko bo še komandant. Strela nikoli, pa 
tako rad bi bil. Nekaj čudnega je v meni, kar mi brani. Tega ne bom 
premagal in zato ne bom komandant. Pa tako sem si želel. No, če ni 
mogoče, bom pa pobijal Nemce. To pa, do zadnjega!« 

Nanka je zgrabila čudna drhtavica. N i verjel, kar je govoril 
Strela, ni pomislil, da bi bil kdaj komandant. Ampak skupino 
hrabrih partizanov bi rad vodil. Le skupino in zelo hrabre. Strašno 
ga je zamikalo, da bi z bolje oboroženimi partizani napadal policiste 
in dokazal, da je nekaj hrabrih borcev večja moč, kot nekaj1 izurje
nih, oholih nemških policistov. Prišli so, da bi ostali. Partizani pa so 
se uprli, da j ih bodo pregnali. Koliko žrtev, koliko padlih borcev še, 
da bodo svobodni? 

K O N E C 

VALENTIN POLANŠEK 

ROMAN 

KRIŽ S KRIŽI 
Polanškov roman KRIŽ S KRIŽI je pisalo življenje samo. 

Življenje koroških slovenskih ljudi v kapelniškem Pri soju in 
Sosednju. Življenje zgaranih bajtarjev in ponosnih kmetov, 
življenje dninarjev in dekel, življenje ljudi, ki so z vsem srcem 
ljubili svojo domačo zemljo in svoj narod, za katerega so 
mnogi od njih pretrpeli mučeniško smrt. Pisalo ga je življenje 
fantka iz obirskih grap, ki mu je edina želja, postati učitelj, 
pa mora za dosego tega cilja iti skozi vice hitlerjanskih sol, v 
katerih naj bi po želji in namenih fanatičnih vzgojiteljev in 
učiteljev postal narodni izdajalec in bojevit janičar, pa ob 
zavestnem doživljanju grozotne usode svojcev in po čedalje 
jasnejšem spoznavanju nacizma postane vedno trdnejši in za-
vednejši sin svojega teptanega naroda. 

Ta avtobiografski roman je pretresljiva dokumentacija 
najgroznejše dobe naše zgodovine, ki s svojo nečloveško kru
tostjo in podivjanostjo prekaša vse šibe, ki so kdaj koli 
mučile naše kraje in ljudi. Kar Polanšek v njej pripoveduje, 
ni izrodek pisateljske fantazije, ampak resnično doživeta in 
prav zategadelj tem pretresljivejša realnost. 

Jeseni leta tisočdevetstoenainštirideset. 
Milka, Boris in Zdravko so zdaj obiskovali šolo v trgu. Enoraz-

rednico v grapi so ukinili, ker so učitelja poklicali k vojakom. Otroci 
preradi niso zahajali v novo šolo. Bali so se tamkajšnjih otrok. 
Znano je bilo. da so tržani najraje rekali okoličanom »kmečki be
daki«, (nadaljevanje) 

ANICA AŽMAN 

DAN NOČE ZASPATI... 
Sosednja dežela Kanada je samo 26 kilpmetrov oddaljena 

od severnega dela Grönlanda. Razprostira se od Kap Farvel na 
jugu do Kap Morris — Jensuf na severu, to je 2670 kilometrov. 
Od vzhoda do zahoda je presek 1050 kilometrov — to je razdalja 
Kopenhagen —Paris. Površina brez ledü je približno tako velika 
kot Norveška. V primerjavi z Dansko, ki upravlja Grönland, je 
52-krat večji. Ima 40 tisoč kilometrov obale. Otok je podolgaste 
oblike in ima velike soteske in globoke fjorde. Najdaljši fjord je 
v zahodnem delu Grönlanda Nordrefjord in je dolg 190 kilome
trov, za njim pa Söndrefjord, s 170 kilometrov dolžine. Najglob
lji in največji fjord na svetu je Scoresbysund, ki je globok 1450 
metrov. Najvišja gora je Gunnbjörnfjeld, ki se dviga 3733 me
trov nad morsko gladino. 

Grönlandci so mešanica Eskimov in Evropejcev. Leta 1979 
je prebivalo na Grönlandu 49.300 ljudi, od teh jih je bilo 8.600 
rojenih drugod. Grönland ima 18 mest s komunalno ureditvijo 
ter 70 naselij, tako da je okrog 50 tisoč prebivalcev razdeljenih 
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na 90 krajev. Največje in tudi glavno mesto je Godthaab z 
okrog devet tisoč tristo prebivalci. Število prebivalcev v posa
meznih naseljih se giblje od 80 v najmanjših do 800 v največjih. 

Najvažnejše živali v deželi so severni jeleni, polarni med
vedi in polarne lisice. V morju so kiti, mroži ter morski psi, po
sebno v vzhodnem in severnem Grönlandu, tjulni, lososi ter 
veliko vrst manjših rib. Med bogatimi in mnogoštevilnimi ptiči 
je prav, da omenim morske orle, snežene sove, sokole, jerebice 
in različne pritlikavčke. Ob obalah se derejo race, je pa tudi več 
Vrst galebov. Na velikih skalah so cele jate ptičev, mnogo se jih 
tam tudi zvali. 

Zaradi arktične klime je vegetacija skromna. Pokrajina je v 
glavnem porasla z nizko travo in planinskim cvetjem. Na juž
nem delu Grönlandije, ob fjordih, najdemo dva do tri metre' 
visoko planinsko grmičje, sem in tja tudi breze. 

• PODNEBJE 
.Južni Grönland leži na isti zemljepisni širini kot glavno 

mesto Norveške Oslo. Polarni tok prinese led iz Ledenega morja 
ob vzhodni obali do južnega dela do Kap Farvel. Obala se zaradi 
tega ohladi in nastane arktična klima. Letne temperature so do 
plus 20 stopinj Celzija na jugu, do minus pet stopinj Celzija na 
severu. Pozimi se spusti temperatura do minus 20 stopinj Cel
zija, le redkokdaj še niže, na severu pa kaže termometer večkrat 
tudi minus 50 stop. Celzija. 

Z LETALOM NA GRÖNLAND 
Z otvoritvijo letališča v Nuuk-Godthab, 29. septembra 

1979, se je pričela za Grönland nova doba. Do takrat je bilo 
glavno mesto Grönlanda dostopno le s helikopterji, s hidroavio-
ni in ladjami. Letališče v Nuuk-Godthabu je prvo, ki ga je 
zgradila Danska. Pristajalna steza je dolga 950 metrov, tam 
lahko pristajajo in vzletajo letala, ki potrebujejo kratko vzletno 
in pristajalno stezo. Letališče ima poleg letališke zgradbe, 
zgradbo za odpravo potnikov, prostor za potnike in uslužbence 
ter prostore za garderobo in od grönlandske letalske družbe 
zgrajen hangar. Ker je letališče v nenaseljenem kraju in je šest 
kilometrov oddaljeno od mesta, se lahko še razširi. Pista je 
opremljena z vizuelnimi in elektronskimi napravami. Planirali 
so, da jo bodo najprej razširili na dolžino 1300 metrov, da bodo 
lahko pristajala letala Boing 737. Ce bodo pristajalno stezo 

razširili na dolžino 2200 metrov, se bo letalski promet lahko 
preusmeril iz Atlantika na Nuuk-Godthab in ne več na 
Narssassuaq.'Sedaj pristajajo tu le manjša letala in helikopterji 
z maksimalnim številom potnikov — 50. 

Grönlandska letalska družba vodi letalski promet med 16 
kraji dežele in to od severa — Upernika do Nanortalika na jugu. 
ta razdalja je približno tolikšna kot razdalja Kopenhagen — 
Rim. Grönland ima največjo vozno zvezo s helikopterji na 
svetu. Helikopterji prevažajo potnike, rešilne in bolniške trans
porte ter razne materiale. 

Letalske zveze na Grönland so prirejene potrebam, poleti 
jih je več, pozimi manj. V glavnem organizira polete SAS. Iz 
Kopenhagna stane vožnja enako na eno izmed treh letališč 
v Grönlandu in obratno iz Grönlanda na katerokoli letališče na 
Danskem. Ob obali pa plovejo še motorni čolni s približno po 
250 potniki ali manjši z 12 potniki. Promet je precej otežkočen 
od srede januarja do srede aprila. 

Do leta 1940 ni bilo na Grönlandu še nobenega letališča. 
Tudi letališče, na katerem smo pristali, so zgradile ZDA v drugi 
svetovni vojni. Tam je bil vrhovni štab ameriške armade in 
ameriške mornarice s 4000 možmi. V letu 1957 so Američani 
zapustili Narssarsuaq. Letališče je obdano z visokimi hribi in je 
neprimerno za pristajanje ponoči. Letala pristajajo samo 
podnevi in pri polni svetlobi. 

Tudi letališče v Strömfjordu so v drugi svetovni vojni 
zgradile ZDA in je tako kot Thüle ameriška vojna baza po do
govoru z Dansko leta 1951. SAS je imel v Strömfjordu vmesno 
postajališče za let v Ameriko. Zaradi izpopolnitve letal danes to 
ni več potrebno. Letala lahko pristajajo podnevi in ponoči. SAS 
letala vozijo poleti pet do šestkrat .tedensko, pozimi pa samo 
trikrat. Stalno je v Strömfjordu letalo znamke Hercules Tvpc-
130, ki nadzoruje ribolov. Uporabljajo ga še za raziskovalne in 
reševalne namene. Iz Strömfjorda letiš do New Yorka štiri ure. 
v Rim 5 ur 40 minut, v London 3 ure 35 minut, v Pariz 4 ure 25 
minut, v Frankfurt 4 ure 40 minut. 

Letališče v Thüle so zgradili ameriški letalci v letu 1946. 
Direktno iz Kopenhagna pristajajo letala enkrat do dvakrat 
mesečno. 

Postaja Nord je vremenoslovska postaja in ima 2400 me
trov dolgo pristajalno stezo. Spada k danskemu obrambnemu 
ministrstvu in služi kot baza za raziskovanje v polarnem krogu. 

Nadaljevanje 

4 
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mesnih izdelkov v svojih prostorih. Odločitev inšpektorja je 
zasnovana na ugotovitvi, da niso odpravljene vse pomanjkljivo
sti za normalne pogoje dela, ki jih zahtevajo zakonski predpisi. 

Izvršni svet skupščine občine Radovljica je na 165. seji 
3. novembra obravnaval pregled sklepov 164. seje izvršnega 
sveta, predlog odloka o razširitvi obveznosti plačevanja kra
jevnega samoprispevka v K S Ribno, soglasje k predlogu odloka 
o pooblastitvi zavoda za gojitev divjadi Triglav Bled za uprav
ljanje s Triglavskim narodnim parkom, premoženjsko pravne 
zadeve, osnutek resolucije o politiki izvajanja družbenega plana 
občine Radovljica za obdobje 1981—1985 v letu 1982, informa
cije o gradnji zaklonišč v SR Sloveniji, predlog sprememb in 
dopolnitev statuta občine Radovljica in predlog odloka o spre
membah odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih 
organov SO Radovljica. 

Predsedstvo občinskega odbora ZZB NOV Radovljica je na 
29. seji 29. oktobra pregledalo izvajanje sklepov predsedstva in 
zadnje plenarne seje občinskega odbora ZZB N O V . Spregovorili 
so o poteku kadrovskih priprav o evidentiranju možnih kan
didatov za skupščinske zbore, za SIS in druge organe na volit
vah 1982. leta. Predsedstvo je soglašalo s predlogom za podeli
tev domicila okrožnemu odboru OF Jesenice ter s predlogom 
liste častnega odbora, ki ga bodo imenovali za obnovitev spo
minskega parka na Goreljeku. 

Člani občinskega odbora ZZB NOV Radovljica so na okto
brski seji odbora presenečeni in z nezadovoljstvom ugotovili, da 
turistično hotelsko podjetje Kompas za pred kratkim obnovlje
ni hotel, ki je doslej nosil ime narodnega heroja Staneta Žagar
ja, ne uporablja več tega imena. Kako je prišlo do ukinitve 
doslej veljavnega imena Kompasovega hotela in kdo je o tem 
odločal? Takšno vprašanje so postavili tudi borci iz Bohinja, 
zato je občinski odbor sklenil, da se krajevni odbor ZZB NOV 
Polje poveže s svojo krajevno skupnostjo in vodstvom Kompa
sovega hotela, od katerega naj zahteva odgovor na to vpraša
nje, ki ga bo občinski odbor ZZB NOV Radovljica obravnaval 
na prihodnji seji. 

Ni osnovi določila republiškega sekretariata za ljudsko 
obrambo bo po enotnem slovenskem programu usposabljanje 
delovnih ljudi- in občanov v radovljiški občini organizirano v 
obliki štirih predavanj oz. šestih ur obveznega usposabljanja. 
Po letošnjem programu so določene teme: Delovanje d ružbene 
političnega in družbenoekonomskega sistema v K S in TOZD v 
vojni in drugih izrednih razmerah, Oklopna sredstva in vodenje 
boja proti njim, Mobilizacija v različnih pogojih in Diverzant
sko delovanje. Zadnji dve temi bosta objavljeni v decembrski 
številki revije Naša obramba, ki jo bo brezplačno prejelo vsako 
gospodinjstvo v občini. 

Krajevni skupnosti Stara Fužina je bilo po sklepu 
oktobrske seje zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine 
Radovljica odobreno iz občinskega proračuna za delovanje K S 
330.000 din, k i j ih bo namenila za ureditev svojih prostorov. Za 
dejavnost K S Srednja vas v Bohinju je bilo odobreno 200.000 
din. S tem so tudi izčrpana vsa sredstva proračuna, namenjena 
krajevnim skupnostim za 1981. leto. 

V El i t i Bled je v prvih sedmih mesecih 1981 znašal poprečni 
mesečni osebni dohodek delavca_ manj, kot je določen najnižji 
osebni dohodek v drugem polletju za SR Slovenijo. Ker takšne 
primere zakon o združenem delu označuje kot motnje v poslo
vanju, mora takšna delovna organizacija opraviti sanacijski 
postopek. Zato je izvršni svet v oktobru predlagal E l i t i Bled, da 
čimprej pripravi sanacijski program. 

Z odločbo veterinarskega inšpektorja je z 31, oktobrom 
1981 Klavnica in mesarija Bohinjska Bistrica morala prenehati 
s klanjem živine in opustiti predelavo in prodajo mesa in 

V izobraževalnem centru republiškega sveta ZSS v Radov
ljici je bila konec oktobra skupščina delegatov zavarovalne 
skupnosti Triglav za Gorenjsko. Delegati so razpravljali o 
načrtih in uresničevanju programov zavarovanja, o problemih 
zavarovanja, samoupravnem povezovanju in odločanju o vseh 
vprašanjih zavarovalne skupnosti in drugem. Za~člane območ
nih odborov rizičnih skupnosti so pred skupščino pripravili tudi 
poseben seminar. 

Izvršni odbor Kulturne skupnosti Radovljica je na seji 
3. novembra obravnaval predlog pripomb na osnutke samo
upravnega sporazuma in statuta Kulturne skupnosti Radovlji
ca, osnutka samoupravnega sporazuma in financiranju Muzeja 
revolucije Gorenjske v Begunjah ter osnutka samoupravnega 
sporazuma o usmerjeni družbeni gradnji soseske Center v Le
scah. Razpravljali so o oblikovanju izhodišč za program K u l 
turne skupnosti Slovenije in Kulturne skupnosti občine Ra
dovljica v 1982. letu. Potrdili so devetmesečni periodični 
obračun in spregovorili o kadrovskih pripravah ter evidentira
nju kandidatov za delegate in vodilne dolžnosti v skupščini in 
organih Kulturne skupnosti Radovljica za volitve 1982. leta. 

Vodnogospodarski inšpektorji so na osnovi zakona o vodah 
posredovali občinskim sodnikom za prekrške na Gorenjskem 
letos že 53 predlogov za uvedbo postopkov o prekršku, kar je 
36% več kot lani. V Kranju je bilo vloženih 22 prijav, v Škofji 
Loki 17, na Jesenieah 10, v Radovljici in Tržiču pa štiri prijave. 
Največ prijav je bilo zaradi nedovoljenega odvzema plavin. 
divjih odlaganj odpadkov in zaradi pranja cistern in osebnih 
vozil. Zlasti slednjih je bilo v zadnjem času veliko več, kot so jih 
inšpektorji lahko odkrili. 

Predsednik izvršnega sveta OS Radovljica je sklical na de
lovni dogovor predstavnike Hotelskega turističnega podjetja 
Bled in Zavoda za napredek in razvoj turizma Bled. Beseda je 
tekla o uresničevanju sprejetih stališč in sklepov o reorgani
zaciji turističnega gospodarstva na Bledu. Sporazumeli so se, da 
se že takoj lahko povežeta H T P B L R in Zavod za turizem, 
kasneje pa naj bi se jim pridružili tudi drugi blejski hoteli, ki 
imajo sedež svoje OZD izven občine. Omenili so možnost za 
združitev tudi radovljiškega hotela Grajski dvor in hotela Grad 
Podvin. 

Informativna propagandna komisija pri občinski konferen
ci ZRVS Radovljica je v-letošnjem programu dala poseben 
poudarek razstavni in literarni dejavnosti v počastitev 40-letni-
ce ustanovitve J L A . V ta namen bodo objavili razpis na vseh 
osnovnih šolah v občini za najboljši sestavek, posvečen jubileju 
ustanovitve J L A , fotoklubi pa bodo pripravili fotorazstave na 
to temo na vseh osnovnih šolah. . 

Po več kot šestmesečnih delih so gradbeni delavci Železni
škega gospodarstva Ljubljana končali izgradnjo železniškega 
podvoza na progi med Radovljico i n Lescami. Podvoz,-širok 10 
metrov, so zgradili za cestno obvoznico mimo Radovljice na 
Savski most in Lancovo. Pričakujejo, da bodo z izgradnjo pod
voza povsem ukinili avtomobilski promet skozi staro mestno 
jedro Radovljice, kar že več let terjajo prebivalci tega dela 
mesta. 

Svet krajevne skupnosti Bled je po dolgoletnih pritožbah, 
zahtevah in prošnjah končno uslišal občane, ki potujejo z blej
skih avtobusnih postaj. Pred kratkim je namreč dal izdelati 
lična strešna zavetišča na Mlinem, Rečici in pred hotelom 
Union v Zagoricah, kjer-bodo potniki zaščiteni pred vremen
skimi neprijetnostmi. Za to prepptrebno naložbo je krajevna 
skupnost Bled zagotovila okoli 400.000 din. 

Po podatkih skupnosti za zaposlovanje je v radovljiški 
občini evidentirano 183 nezaposlenih, od teh je kar 52 težko za-
poslivih zaradi različnih vzrokov. Od vseh iskalcev zaposlitve 
jih sedem prejema denarno nadomestilo, štirje pa denarno 
pomoč. Zanimiv je podatek, da je v občini istočasno razpisanih 
kar 157 potreb za zasedbo delovnih mest. 

Vzgojhovarstvena organizacija Radovljica združuje 10 
vzgojno-varstvenih enot (vrtcev). V 45 oddelkih je bilo ob koncu 
šolskega leta 1980/81 zajeto v varstvo 1050 otrok, kar je 31 % 
vseh otrok do 7 let starosti. Manj spodbudno je dejstvo, da je 
radovljiška občina edina na Gorenjskem, ki doslej nima organi
ziranega varstva za otroke od osem mesecev do dveh let 
starosti, se pravi nima ne otroških jasli, ne družinskega varstva. 
Zato so na skupnosti otroškega varstva v svojem srednjeročnem 
planu načrtovali nove in cenejše oblike varstva v varstvenih 
družinah, namesto dragih novogradenj, ki so zaradi stabiliza
cijske politike že tako ukinjene. 

- Po podatkih iz periodičnega obračuna za prvih devet mese
cev 1981, ki ga bo morala v novembru potrditi skupščina K u l 
turne skupnosti Radovljica, se je zbralo iz prispevkov za kul
turo v občini v tem času 5,234.000 din ali 77 % celoletnega plana. 
Za skupni program Kulturne skupnosti Slovenije se je v devetih 
mesecih v radovljiški občini zbralo 10,216.000 din, kar je prav 
tako 77 % letnega plana. Prispevki delovnih organizacij po druž
benem dogovoru za kulturno akcijo pa so v tem času znašali 
56.978 din, kar je 73 % celoletnega plana. Odhodki za občinski 
program so doseženi v tem času le 66 %. 

V oktobru so obiskali tovarno Elan vsi smučarski skakalci, 
ki so v državni reprezentanci Jugoslavije ter njihovi trenerji in 
vodstvo reprezentance. S predstavniki poslovodnih, samouprav
nih in strokovnih organov in služb so se pogovarjali o zagoto
vitvi smučarske skakalne opreme ter o nadaljnjem sodelovanju 
Elana z državno reprezentanco. 

Na 24. seji izvršnega odbora Kulturne skupnosti Radovlji
ca so med drugim sklenili, da se vsem kulturnim, družbenopo
litičnim organizacijam, društvom in OZD s področja kulture, 
SIS za izobraževanje in skupščini pošlje razpis za predloge Lin
hartovih priznanj 1981. Te bodo podeljene na Linhartov praz
nik 11. decembra. Rok za prijave kandidatov nagrajencev je 
20. november. Po pravilniku se lahko vsako leto podeli največ 
tri Linhartove plakete. 

Izvršni odbor Zveze kulturnih organizacij Radovljica je na 
oktobrski seji sprejel sklepe o pripravah za letošnje proslave 
jubilejnih obletnic: 20-letnice ZKO Radovljica in 15-letnice 
sodelovanja z delavskim kulturnim društvom Sloboda VIS Va-
raždin. Obe obletnici bodo počastili skupaj na Linhartovi 
proslavi v začetku decembra. Spregovorili so tudi o predlogih za 
priznanja zaslužnim kulturnim delavcem ter o predlogih mož
nih kandidatov za vodilne dolžnosti v Kulturni skupnosti Ra
dovljica in drugih delegatih SIS za kulturo na volitvah 
prihodnje leto. 

Založba Borec iz Ljubljane je pred kratkim izdala drugo 
dopolnjeno izdajo knjige »V ognju in snegu«, v kateri avtor, 
sicer bohinjski rojak in priznani pisatelj in dokumentarist o 
N O B Mile Pavlin, opisuje tragičen boj borcev III. bataljona 
Prešernove brigade na Goreljeku. Prvo knjigo o tem boju je 
Pavlin napisal že 1963. leta, tokrat pa jo je dopolnil s številnimi 
novimi podatki in celovitejšim prikazom ozadja in širših druž
benopolitičnih in vojaških razmer v tem času na Goreljeku. 
Knjiga je izšla na 284 straneh v 3000 izvodih in bo dragoceno 
poučno gradivo zlasti za šole, vsekakor pa zanimivo čtivo za 
vse, ki radi posegajo po tovrstni literaturi. 

V okviru programa kulturne akcije za delovne kolektive je 
v petek, 6. novembra gostovalo v radovljiški kinodvorani ama
tersko gledališče Tone Čufar z Jesenic z dramo Ivana Cankarja 
Jakob Ruda. 

ZMANJŠEVANJE POSLOVNEGA TURIZMA 
BO TREBA NADOMESTITI 

S POVEČANIM TURIZMOM TUJIH GOSTOV 
Dvanajstega srečanja turističnih delavcev Gorenjske, ki je bilo v 

soboto, 7. novembra, popoldne na Bledu, se je udeležilo okrog 130 
članov turističnih društev, podmladkov in njihovih mentorjev ter 
gostov. Med gosti so bili Franc Razdevsek, predsednik komiteja za 
turizem SRS, Leopold Krese, predsednik Turistične zveze Slovenije, 
Slavko Osredkar, predsednik medobčinskega sveta SZDL za 
Gorenjsko, Polde P e m u š , predsednik skupščine občine Radovljica, 
Drago Rozman, predsednik občinske konference SZDL Radovljica in 
Zdravko Črv, predsednik občinske konference SZDL Jesenice. 

Navzoče je pozdravil Zvone Tr- korenu gradi nov sistem žičnic _ in 
žan, predsednik gorenjske turistične smučišč za približno 3000 smučarjev. 

To bo prispevalo, da. gneča ne bo 
tako velika in da bo odhod naših 
smučarjev v tujino manjši. Vsem se 
je za plodno delo zahvalil in zaželel, 
da bi bila turistična žetev v pri
hodnje še boljša. 

V nadaljevanju srečanja se je po
merilo v poznavanju nekaterih tu
rističnih krajev radovljiške občine 
devet ekip turističnih podmladkov 

zveze m v kratkem orisal-delovanje 
zveze v minulem letu in prizade
vanja za ustanavljanje občinskih tu
rističnih zvez na Jesenicah, v 
Kranju in Radovljici. 

Navzoče je pozdravil tudi Franc 
Razdevsek, ki je v svojem govoru 
dejal, da je tudi Gorenjska sledila 
planskim nalogam v turizmu in po
magala v okviru Slovenije ustvariti 
za 6 % več nočitev. Prenočitve do
mačih gostov so se nekoliko zmanj
šale, pri tujih pa se je število po
večalo. Izpad poslovnega turizma bo 
treba nadoknaditi s tujim. Razvese
ljivo je, da Se bodo do letošnje 
zime povečale smučarske zmoglji
vosti v Kranjski gori, kjer se v Pod-

osnovnih šol na Gorenjskem. Na 
prvo mesto se je uvrstila ekipa 
osnovne šole Josip Plemelj Bled, 
drugi so bili učenci osnovne šole 
16. december Mojstrana in tretji eki
pa osnovne" šole Simon Jenko iz 
Kranja. Prva je prejela prehodni 
pokal, vse tri ekipe pa se bodo 
udeležile nagradnega izleta. 

Ob tej priliki je predsednik ko
misije za turistični podmladek pri 
GTZ Tone Logar razglasil tudi re
zultate tekmovanja podmladkov in 
rezultate izbora najboljših nalog s 
turastično vsebino. (Rezultate ob
javljamo v posebnem sestavku.) V 
imenu komisije za varstvo okolja je 
predsednik Janez Por razglasil re
zultate tekmovanja o urejanju kra
jev na Gorenjskem. Prvih deset je 
prejelo posebna priznanja. Najbolj 
uspešni so bili: T D Bled, na drugo 
mesto se je uvrstilo T D Bohinj-je-
zero, tretje pa je bilo T D Cerklje. Od 
četrtega do desetega mesta . so se 
uvrstili: Dražgoše, Kranjska gora, 
Kranj, Lesce, Preddvor, Radovljica 
in Škofja Loka. 

B. B. 

OCENITEV CELOTNEGA DELOVANJA 
TURISTIČNIH 

PODMLADKOV NA GORENJSKEM 

V sredo, 4. novembra, se je sestala komisija pri gorenjski tu
ristični zvezi za ocenjevanje celotnega dela turističnih podmladkov 
turističnih društev in osnovnih sol na Gorenjskem ter za ocenitev 
nalog s turistično vsebino. Nalog je prispelo v ocenitev zelo veliko. 
Razen iz 'Žiri so naloge poslale vse šole in društva, kjer delujejo 
podmladki. 

Ekipa osnovne šole 16. december Mojstrana druga na kvizu na Bledu (Foto 
B. Blenkuš) 

Izbor najboljših je bil težak, saj so 
bile vse naloge napisane skrbno. Ko
misija je iz vsakega razreda izbrala 
po tri najboljše naloge. Najboljša je 
prejela priznanje na srečanju tu
rističnih delavcev, objavili pa so tudi 
drugo in tretjo najboljšo nalogo. Vsi, 
ki so jih napisali, pa bodo šli na 
nagradni izlet. 

Za četrte razrede so bile najbolje 
ocenjene naloge: 1. Jureta Kopirja, 
OŠ 16. december Mojstrana, 2. Bo
štjana Godlerja, OŠ Simon Jenko 
Kranj in 3. Karmen Ažman. tu
ristični podmladek T D Naklo. 

V petih razredih so naloge naj
bolje napisali: 1. Veronika Klemen-
čič, OŠ F. S. Finžgar Lesce, 2. Janka 
Kos, OŠ Cvetko Golar Škofja Loka, 
3. Nataša Hriberšek, OŠ Prežihov 
Voranc Jesenice. 

V šestih razredih so bile ocenjene 
kot najboljše naloge: 1. Primoža 
Čemažarja, OŠ Josip Plemelj Bled, 
2. Nataše Cej, OŠ Simon Jenko 
Kranj in 3. Tatjane Kovač, OŠ Peter 
Kavčič Škofja Loka. 

-V sedmih razredih so naloge naj
bolje napisali: 1. Marko Mulej, OS 
Tone Čufar Jesenice, 2. Irena K u -
šter OŠ Stane Žagar Kranj, 3. Meta -
Mihelčič, OS France Prešeren 
Kranj. 

V osmih razredih so bili najboljši: 
1. Tomaž Križnar, OŠ , Lucijan 
.Seljak Kranj,-2. Lo£ti; Logar, OŠ 
Janez Mencinger Bohinjska Bistri

ca, 3*. Mirjana Galičič, OŠ Ivan. 
Tavčar Gorenja vas. 

Odlomke iz nalog prvouvrščenih 
so prebrali ob podelitvi priznanj, 
ostale pa bodo dali v objavo javnim 
glasilom. 

Komisija je nato na osnovi po
slanih poročil ocenila celotno de
lovanje podmladkov. Le-ta jih je 
najprej razdelila v dve skupini, in ^ 
sicer v skupino podmladkov osnov
nih šol in podmladkov pri turističnih 
društvih, kjer je že vrsto let in tako 
tudi letos najbolj uspešen podmla
dek pri Turističnem društvu Naklo. 

V drugi skupini, kjer tekmujejo 
turistični podmladki osnovnih šol, se 
je na prvo mesto uvrstil podmladek 
OŠ Lucijan Seljak Kranj. Drugi je 
bil OŠ Peter Kavčič iz Škofje Loke 
in tretji OŠ Josip Plemelj Bled. Na 
naslednja mesta so se,, uvrstili pod
mladki osnovnih šol: dr. France 
Prešeren iz Kranja, Tone Čufar z 
Jesenic, Stane Žagal- iz Kranja, 
16. december Mojstrana, Stane Mla-
kar iz Šenčurja; Prežihov Voranc z 
Jesenic in Ivan Tavčar Gorenja vas. 

Prvouvrščeni v obeh skupinah so 
kot nagrado prejeli po štiri mesta. 

. drugi po tri mesta in tretje uvrščeni 
po dve mesti na nagradnem izletu, ki 
ga.hodo pripravili po Štajerski pred
vidoma marca nrihodnje leto. 

B. B. 

ŽELEZAR 1 1 



DELEGATOM OBČINSKE ZDRAVSTVENE 
SKUPNOSTI PREDLOŽEN ŽE TRETJI 

FINANČNI NAČRT ZA LET01981 
V prvem polletju delegati občinske zdravstvene skupnosti Jeseni

ce niso sprejeli dveh predloženih finančnih načrtov, in sicer zato: 
— ker so sredstva združenega 

dela v prvem polletju zaradi nizkih 
prispevnih stopenj in nizkega dohod
ka v združenem delu počasneje dote
kala?- kot je bilo to predvideno s fi
nančnim načrtom;. 

— ker so bila sredstva za bolniš
nično zdravljenje še vedno previso
ka; 

— ker ni bilo mogoče zagotoviti 
sredstev za republiško solidarnost za 
zagotovljeni program v znesku 
7,911.000 din. kar združeno delo ni 
sprejelo kot obveznost s samouprav
nim sporazumom o temeljih plana 
občinske zdravstvene skupnosti Je
senice za obdobje 1981 — 1985 za leto 
1981, ob nerešenih in spornih vpra
šanjih v zvezi z določitvijo republi
ške solidarnosti. 

Razkorak med možnostmi za za
gotovitev sredstev za kakršnokoli 
novo obveznost se je med letom celo 
večal, ker je poraba sredstev s strani 
zavarovancev naraščala, dohodek 
gospodarstva, kot osnova za poveča
nje sredstev za zdravstvo, pa ni na
raščal v predvidenem obsegu. Pro
blem se je v polletju celo zaostril, 
ker so se stroški za izvajanje zdrav
stvenega varstva zaradi visokih po
dražitev zelo povečali ob stagnaciji 
ali celo upadanju gospodarstva v ob
čini. Pojavile so se tudi finančne 
bbveznosti, ki so bile sicer že znane 
ob sprejemanju sporazumov o teme
ljih plana, vendar pa ne upoštevane 
zaradi gospodarskih težav, pa tudi-' 
čisto nove finančne obveznosti. Pro
blematika v zvezi s financiranjem 
zdravstvenega varstva se je že v 
prvem polletju v občini zelo zaostri
la; pa tudi v drugih skupnostih 
regije. 

rolletne ocene so kazale, da bi za 
obveznosti po sporazumu o svobodni 
menjavi dela za zagotovitev tekočih 
materialnih stroškov in za osebne 
dohodke izvajalcev, pa tudi za nove 
obveznosti, potrebovali kar 4.3 mili
jonov 818.000 din več sredstev, kot je 
dogovorjeno za tekoče leto, brez 
usklajevanja osebnih dohodkov iz
vajalcev z gospodarstvom pa 28 mili
jonov 217.000 dinarjev. To bi pome
nilo bistveno povečanje prispevnih 
stopenj, ker bi bilo ta sredstva treba 
zbrati v zadnjih mesecih tekočega 
leta. Sredstva po veljavni stopnji so 
se v prvem polletju stekala pod pla
nom, zato ni bilo mogoče računati 
na bistveno povečanje sredstev brez 
povečanja prispevnih stopenj, da bi 
rešili zdravstveno problematiko v te
kočem letu. 

V reševanje nastalih problemov so 
se poleg samoupravnih organov 
zdravstvene skupnosti vključile 
družbenopolitične organizacije v 
občini, zdravstvena skupnost Slove
nije in zbor združenega dela skupšči
ne občine. Po sklepu zbora združe
nega dela skupščine občine so se do
govorjena sredstva za izvajanje 
zdravstvenega varstva z revaloriza
cijo povečala za 20,700.000 din in 
znašajo skupaj 279,745.000 dinarjev. 
Če dogovorjena sredstva ne bodo 
zbrana po veljavni prispevni stopnji 
8,68? iz dohodka organizacij zdru
ženega dela in 1,10 f iz bruto oseb
nih dohodkov, bo zdravstvena skup
nost pokrila manjko s premostitve
nim kreditom, združeno delo pa bo 
že" priznana sredstva zagotovilo po 
zaključnih računih. Nekaj novih 
obveznosti bi odložili za leto 1982. 

Na osnovi tega je bil izdelan nov 
finančni načrt za leto 1981. in sicer: 

Iz razpredelnice je razvidno, da je 
finansiranje v letu 1981 bistveno 
drugačno, kot je bilo v letu 1980. V 
letu 1981 je glavni vir dohodka for
miran iz dohodka organizacije zdru
ženega dela in le delno iz osebnega 
dohodka zaposlenih, odpadel je tudi 
dohodek za zdravstveno varstvo 

upokojencev in njihovih članov. 
Lahko rečemo, da so se izdatki za 
zdravstveno varstvo upokojencev in 
njihovih članov glede na uveljavitev 
novega zakona bistveno povečali in 
je celotno breme preneseno na 
aktivne zavarovance, oziroma orga
nizacije združenega dela. 

Finančni načrt po posameznih pozicijah je naslednji: 

Iz skupnih odhodkov je razvidno, 
da je bil prvi finančni načrt le za 
17 r + večji od realizacije v letu 1 9 8 0 , 
s popravkom oziroma z valorizacijo 
pa so skupni odhodki višji od reali
zacije 1 9 8 0 za 2 7 ? , pri tem pa je 
potrebno poudariti, da smo celotni 
ostanek iz leta 1 9 8 0 vključili v pri
hodke leta 1981, čeprav je bil velik 
pritisk s strani zdravstvenih delov
nih organizacij, da se ta višek raz
deli. 

Seveda tudi ta zadnji finančni 
načrt ni mogel upoštevati zahteve 
po republiški solidarnosti za zago
tovljeni program. O tem nekaj več v 
naslednji številki Železarja. 

Predsednik OZS Jesenice 
Stane Torkar 

Nora stolpiča na Koroški Beli (Foto S. Kokalj) 

DRUŽBENI SVET 0 NADALJNJEM 
IZGRAJEVANJU DELEGATSKEGA SISTEMA 

V torek, 10. novembra, je bila sklicana seja družbenega sveta za 
družbenopolitični sistem in samoupravljanje pri skupščini občine Je
senice, da bi delegati celovito spregovorili o oblikovanju kriterijev za 
volitve posebnih, združenih in splošnih delegacij za samoupravne 
interesne skupnosti in oblikovanje kriterijev za določitev konferenc 
delegacij za samoupravne interesne skupnosti in zbor združenega dela 
skupščine občine. 

Družbeni svet je na seji na osnovi 
dosedanjega delovanja delegatskega 
sistema, oziroma pozitivnih in ne
gativnih izkušenj pomagal obliko
vati predlog stališč za kriterije o 
vrsti delegacij. Znano je namreč, da 
smo v prvem mandatu delovanja 
delegatskega sistema 1974—1978 za 
samoupravne interesne skupnosti iz
volili predvsem splošne delegacije, to 
je eno delegacijo za vse samouprav
ne interesne skupnosti. Analize de
lovanja delegatskega sistema v tem 
obdobju pa so poleg drugega po-

. kazale tudi na velike probleme delo
vanja tako oblikovanih delegacij. 
Ista delegacija se je namreč morala 
sestajati za vse samoupravne in
teresne skupnosti, kar je pomenilo 
veliko sej delegacij in veliko for
malizma. Pojavljala se je celo prak
sa, da so sj v delegaciji porazdelili 
delegatska mesta po interesnih 
skupnostih in se delegacija sploh ni 
sestajala, ampak je vsak za svoje 
področje hodil na seje skupščine. To 
je narekovalo preoblikovanje dele
gacij, oziroma oblikovanje posebnih 
delegacij za posamezne interesne 
skupnosti. " 

Seveda je bila osnova za tako 
preoblikovanje okrepitev delovanja 
delegatskega sistema in delegatskih 
razmerij, to je doseči kar najbolj 
aktivno povezanost delegacij .in de
legatov s svojimi volilnimi sredinami 
To pomeni, da je pri obravnavanju 
delovanja in vrste delegacij pred
vsem treba izhajati iz nadaljnje 
krepitve političnega sistema socia
lističnega samoupravljanja. 

Kot primer navajamo, da so v tem 
mandatu samoupravne interesne 
skupnosti imele v poprečju po 15 sej 
skupščin. Če bi še imeli splošne de
legacije, bi to pomenilo, da bi se v 
teh treh letih in pol morale sestati 
150 krat. če upoštevamo, da imamo 
deset samoupravnih interesnih 
skupnosti, posebne delegacije pa so 
se sestale le 15 krat. 

Istočasno pa je seveda treba upo
števati pri opredeljevanju kriterijev 
za oblikovanje delegacij tudi mno
žico delegatskih in drugih samo-
samoupravnih. družbenopolitičnih 
in družbenih dolžnosti, predvsem v 
manjših organizacijah združenega 
dela. Če vzamemo za primer, da ima
jo v TOZD oblikovanih deset poseb
nih delegacij z minimalno petimi 
delegati, kolikor jih dopušča zakon, 
je to že 50 ljudi. Če k temu še pri
štejemo delavski svet in izvršne od
bore delavskega sveta in vodstva 
družbenopolitičnih organizacij, po
tem je s temi dolžnostmi angažira
nih okrog sto ljudi. 

Na osnovi dosedanjih izkušenj in 
razprav so v jeseniški železarni 
predlagali, da bi se delegacije za 
novo mandatno obdobje 1982 — 1986 
oblikovale po naslednjih kriterijih: 

— od 30 do 100 zaposlenih: sploš
na delegacija za vseh deset samo
upravnih interesnih skupnosti in po
sebej delegacijo za zbor združenega 
dela (doslej do 70 delavcev), 

— od 100 do 300 zaposlenih: tri 
združene delegacije (doslej od 70 do 
150 zaposlenih dve združeni dele
gaciji) in delegacija za zbor združe
nega dela. 

— nad 300 zaposlenih: deset po
sebnih delegacij in delegacija za zbor 
združenega dela skupščine občine 
(doslej nad 150zaposlenih). 

Pri tem moramo pripomniti, da so 
v sedanjem sistemu v organizacijah 
združenega dela. TOZD in delovnih 
enotah oziroma drugih delovnih 
skupnostih, ki zaposlujejo do 30 de
lavcev, tvorili vsi zaposleni delega
cijo za zbor združenega dela in sa
moupravne interesne skupnosti. De-

legati takih delegacij so po opre
deljenem ključu in področjih sestav
ljali konferenco delegacij, ki je dele
girala na seje skupščin ustrezno 
število delegatov oziroma delegata. 

Nedvomno pa za tako razpravo 
manjkajo strokovno analitične in 
poglobljene politične analize in 
ocene o delovanju delegatskega si
stema v občini v tej mandatni dobi. 
na osnovi česar bi lahko morda na : 

redili nekatere spremembe v pogledu 
kriterijev za oblikovanje posamez
nih delegacij. Kajti ne glede na to. 
pravi Edvard Kardelj v svoji knjigi 
Smeri razvoja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja, ali 
gre za eno ali več delegacij, pa je 
delovanje in kvalificirano odločanje 
vsake delegacije odvisno zlasti od 
dveh pogojev: 

»Prvič, delegacija mora biti po
vezana s svojo volilno bazo. s svojo 
samoupravno skupnostjo in njenimi 
organi tako, da jih lahko redno in
formira o svoji dejavnosti oziroma 
dejavnosti in problemih delegatske 
skupščine, ki v njenem delu in od

ločanju sodeluje, in da od te baze 
dobiva usmeritev za svoje delo in za 
svoje opredelitve. Tej volilni bazi 
in svoji samoupravni skupnosti mo
ra biti delegacija odgovorna za svoje, 
delo, s tem pa tudi vedno zamenlji
va.« 

Edvard Kardelj potem v nadalje
vanju pravi, da je eden od vzrokov 
za slabo delo delegacij v tem, da 
nimajo dovolj podpore in spodbude 
za delo pri organizacijah zveze ko
munistov in sindikata ter pomoči 
strokovnih služb v svojih samo
upravnih skupnostih in v skupšči
nah, v katerih sodelujejo, da bi 
lahko kvalificirano opravljale svoje 
naloge. Nedvomno je tudi vzrok v 
neustreznem informiranju, oziroma 
oblikovanju informacij za odločanje. 

Ne nazadnje je delovanje dele
gacij močno povezano z odgovornim 
evidentiranjem možnih kandidatov 
za delegatske funkcije, kar se še 
vedno izvaja preveč formalistično. 

Zato bi družbeni svet, predno se 
loti predlaganih vprašanj, moral s 
pomočjo družbenopolitičnih organi
zacij in različnih strokovnih služb 
opraviti temeljito analizo in oceno 
dosedanjega delovanja delegatskega 
sistema in se šele potem lotiti even-
tuelnih sprememb kriterijev za obli
kovanje delegacij oziroma konferenc 
delegacij. j 

Na zadnji seji sveta krajevne skupnosti Dovje-Mpjstrana so člani 
v osrednji točki obravnavali plan sveta krajevne skupnosti za prihod
nje leto. 

Ena izmed najobsežnejših nalog v 
okviru plana bo gradnja mrliških ve
žic na Dovjem. V prihodnjem letu 
naj bi že pripravili vso potrebno do
kumentacijo in načrte^ za začetek 
gradnje. Akcija bo potekala v sode
lovanju s krajevno skupnostjo Hru-
šica. Člani sveta so se na seji sveta 
zavzeli, da je treba poiskati vse mož
nosti, da bo gradnja kar najcenejša, 
mrliške vežice pa naj ne bodo raz
košje, temveč zgrajene tako, da bodo 
tudi v preprostem slogu dostojno 
služile namenu. Pri gradnji bodo s 
prostovoljnim delom pomagali tudi 
prebivalci in mladinske delovne bri
gade. 

V okviru novega plana so zajeli 
tudi razširitev Triglavskega parka v 
Mojstrani, čiščenje in urejanje zele
nic, urejanje cest in še druge zadeve, 
ki sodijo v okvir vsakoletnih nalog 
sveta in posameznih komisij. 

Na seji so za tem razpravljali o 
zbiranju denarja v obliki samopri
spevka, za katerega so se v tej kra
jevni skupnosti odločili, da asfalti
rajo in posodobijo ceste v celotni 
krajevni skupnosti. Čeprav prebival
ci plačujejo samoprispevek že skoraj 
dve leti. v pisarni krajevne skupnosti 
ugotavljajo, da se denar od samopri
spevka ne zbira po načrtu. N i pra
vega pregleda nad denarjem, ki ga iz 
posameznih delovnih organizacij 
namenjajo za zaposlene prebivalce 
na posebni žiro račun krajevne 
skupnosti. Člani sveta so se dogo
vorili, da bodo o tej problematiki po
drobno spregovorili na eni prihod
njih sej. 

Nadalje so na seji kritično spre
govorili o naravnem drsališču pri 
smučarski vlečnici v Mojstrani, ki že 
več let zanemarjeno stoji in propa
da. Drsališče 'ima v upravljanju Tu
ristično društvo Mojstrana, vendar 
se člani obnašajo neodgovorno, kei' 
pozimi ne usposobijo drsališča, saj bi 

marsikdo, ki ne smuča, ob smučišču 
rad drsal. 

V lanski zimi, ki je bila izredno 
lepa, mrzla in suha, je drsališče vso 
zimsko sezono samevalo neurejeno 
in brez ledu. Letos je svet krajevne 
skupnosti že poslal Turističnemu 
društvu dopis, v katerem so turistič
ne delavce vprašali, kako namera
vajo z drsališčem v prihodnje. Ker 
člani Turističnega društva tudi na 
ta dopis niso odgovorili, so člani 
sveta na seji sprejeli sklep, da v novi 
zimski sezoni drsališče ne sme 
propadati. Predlagali so, da drsališče 
prevzame osnovna šola 16. december 
Mojstrana, učenci pa bi zbrani 
denar od vstopnine uporabili za 
končne izlete in druge namene. 

V nadaljevanju so na seji sveta 
imenovali odbor za praznovanje 
40-letnice vstaje v krajevni skupno
sti. V tem delu Gornjesavske doline 
so se 16. decembra leta 1941 prebi
valci množično uprli okupatorju in 
odšli v partizane. V spomin na ta 
dan v krajevni skupnosti vsako leto 
praznujejo svoj praznik. Letos bo 
praznovanje še posebno slovesno, 
saj bodo pripravili več prireditev in 
srečanj. 

Na seji so poslušali tudi poročilo o 
obisku delegacije krajevne skupnosti 
Dovje-Mojstrana v pobrateni kra
jevni skupnosti Stave v valjevski ob
čini. Delegacija je bila na obisku v 
času, ko je iz Slovenije v pobrateno 
občino odpeljal Vlak bratstva in ' 
enotnosti. Člani delegacije so bili v 
Stavah izredno prisrčno sprejeti, pri
pravili so jim enkratna srečanja, ki 
se jih ne da opisati z besedami. Pri
jatelji v pobrateni krajevni skupno
sti so preko članov delegacije poslali 
najiskrenejše pozdrave vsem prebi
valcem krajevne skupnosti Dovje-
Mojstrana. Na seji so se še dogovo
rili, da bodo predstavnike iz Stav po
vabili tudi na osrednjo proslavo ob 
'40-le.trjici vstaje v krajevni skupno-

' sti Dovje-Mojstrana. J . Rabič 

SEJA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
DOVJE-MOJSTRANA 



NOVOSTI NA POLICAH JESENIŠKE KNJIŽNICE 

Naši bralci se pri izbiri knjig že od 
nekdaj orientirajo s pomočjo knjiž
nih zbirk. Ne sicer vsi: to velja pred
vsem za tiste, ki prebirajo knjižne 
napovedi naših založb in sploh kul
turne rubrike po časopisih in revi
jah. Založbe razvrščajo svoje izdaje 
v »zbirke« prav zato, da bi odjemal
cem olajšale izbiro: tistim, ki naroči
jo celotno zbirko.omogočajo nakup 
po znižani ceni. Posamezne zbirke so 
kajpak namenjene določenim vrstam 
bralcev. Že naslovi zbirk pogosto 
vsebujejo namig b vsebini, tematski 
usmerjenosti ali zahtevnosti. 

Občutek imam. da naši bralci 
zadnje čase premalo uporabljajo te 
možnosti. Morda smo prejšnja leta v 
knjižnici bolj pogosto slišali željo 
»Dajte mi kaj novega iz te in in te 
zbirke!« Spominjam se, da so bili 
nekoč zelo priljubljeni TI VRAŽJI 
F A N T J E V LETEČIH ŠKATLAH. 
Dogajalo se je tudi, da je kdo prišel 
po knjigo z naslovom Ti vražj i 
fantje.... ne vedoč, da gre za na
slov zbirke. — Šolarji seveda dobro 
poznajo svoje zbirke; pri knjigah za 
domače čtivo zahtevajo prav K O N 
DORJEVO izdajo, ki je opremljena 
z esejem o avtorju in z oznako dela. 

Pričujoči članek je namenjen ne
katerim tekočim zbirkam. Predvsem 
pa bi rad povedal, da lahko našim 
obiskovalcem posredujemo (s po
močjo katalogov) naslove knjig, ki 
so izšle v določeni zbirki. 

Prejle sem omenil T E VRAŽJE 
F A N T E V LETEČIH ŠKATLAH. 
Take zbirke so med bralci najbolj 
priljubljene. Zadnje čase VRAŽJI 
F A N T J E ne izhajajo več, tematsko 
sta jim sorodni novejši zbirki PESTI 
ter L J U D J E IN VOJNA. V slednji 
so ob polletju izšle štiri knjige: 
Afrodita brez medalje, Deveti 
mož, Goebbelsov Dnevnik, Nacist 
in frizer. PESTI so zadnje mesece 
prinesle eno samo novost McGiber-
nove Vojake leta 44. 

Zdaj vam bom naštel še nekaj »ži
vih« zbirk z naslovi knjig, ki so izšle 
po letošnjem juniju. 

M O D R A PTICA. (Izhaja pri Can
karjevi založbi in je očitno namenje
na zahtevnejšim, t j . resnejšim bral
cem). Kingslev Amis: Srečn i J i m . 
— Jean M.-G. Le Clezio: Vesoljni 
potop, — Marin Preda: Delirij. 

MOJ R O M A N . (Ta zbirka mari
borske založbe Obzorja je namenje
na širšemu krogu bralcev.) Pred 
kratkim je -izšlo pet romanov 
-I. M . Simmla: H ura, še smo živi. 
— Ljubezen je le beseda. — P r i 
znam vse. — Bog varuje zaljub
ljence. — Pa č ep rav ni zmeraj 
kaviar. 

P E T D E S E T NAJLEPŠIH PO 
IZBORU B R A L C E V . (Državna za
ložba Slovenije.) Ivo Andrič: Most 
na Drini. — France Bevk: Zname
nja na nebu. — Anton Slodnjak: 
Neiztrohnjeno srce. 

V NOVEMBRU 
Petek, 13. novembra — 

ob 15,90 
Giuseppe Verdi: DON 

CARLOS, abonma popol
danski, konto in izven 

sobota, 14. novembra — 
ob 19,«0 

Gi&cosno Puccini: L A BO
HEME, konto in izven 

sreda, 18. novembra — ob 
19,09 

Giuseppe Verdi: DON' 
CAKL0S, abonma študent
ski, konto in izven 

sobota, 21. novembra — 
ob n,m 

Ghsseppe Verdi: DON 
CARLOS, konto is izven 

torek, 24. novembra — 
ob 19,3® 

Gioaechino Rossini: SE-
VTLJ3KI BRIVEC, razpro
dano 

četrtek, 26. novembra — 
ob 19,30 

Adolphe Adam: GISEL-
L E , abonma premierski, 
konto in izven 

Adamova »GISELLE« je 
romantični balet, ki ga od 
njegove pra premiere v Pa
rizu (28. VI. 1841) nepretr
goma izvajajo vsi svetovni 
baletni ansambli. Ideja zanj 
je zrasla pri francoskem 
pesnika Theopbilu Gastie-
ru ob legendi, ki jo je zapi
sal nemški pesnik Heinrich 
Heine; ta pa je naiel zanjo 
snov v baladah Vtika Ka
radzic*. 

L J U D S K A KNJIGA. (Zbirka Pre
šernove družbe; pri izbiri romanov 
se drži zlate sredine, poudarek je na 
manj znanih književnostih.) Casa
nova: Beg iz beneške ječe. — 
Kobo Abe: Ženska s pečin. — 
Leonar Kibera: Glasovi v temi. 
- VEZI . (Ta zbirka Pomurske založ

be nam posreduje novosti iz braiskih 
jugoslovanskih književnosti.) Božin 
Pavlovski: West Aust. — Borislav 
Pekič: Kako pomiriti vampirja. 

NOVA PROZA, NOVA SLO
V E N S K A K N J I G A . POTA M L A 
DIH. (Te tri zbirke so namenjene 
delom domačih avtorjev. Prva 
izhaja pri Državni založbi Slovenije, 
druga in tretja pri Mladinski knjigi.) 
Tomo Rebolj: Bamicz. — Pavle Zi
dar: Razo roženi prerok. — Bran
ko Gradišnik: Zemlja zemlja zem
lja. — Tone Peršak: Novelete. 

Za konec se bom ustavil ob zbirki 
O K R O G L E POVESTI - lani jo je 
začela izdajati Cankarjeva založba. 
Zanimiva je primerjava z zbirko 
E R O T I K O N (ta izhaja pri beograj
ski Prosveti). Oba izbora erotične 
literature — naš in srbski — sta po 
svoje reprezentativna in pudarjata 
razliko med ceneno pornografijo in 
»resno« erotiko. Razlika pa je v tem, 
da so knjige v E R O T I K O N U tiska
ne na cenenem papirju in imajo kar
tonske platnice: prava žepna knjiga. 
Izbor zajema tudi besedila, ki so bila 
do pred kratkim nedostopna ali 
prepovedana, med avtorji najdemo 

imena kot de , Sade, Bataille. 
Foucault — tu gre torej včasih za 
prav filozofsko branje. 

O K R O G L E POVESTI so si sposo
dile naslov pri znani Balzacovi 
knjigi šegavih zgodb in so se prav s 
to knjigo tudi začele. Vsekakor so 
namenjene bralcem, ki imajo v pri
merjavi z bralci E R O T I K O N A bolj 
staromoden okus. Tu ni ničesar 
grozljivega, avtorji so priznani moj
stri, vsak kulturen bralec jih pozna 
po imenu, ni jih pa vsak tudi že bral. 
Zdaj so izšla še tri dela: Apulejeve 
Metamorfoze (Zlati osel), zatem 
Sedem zgodb sedmih princes 
starega perzijskega pisatelja Niza-
mija, končno pa še Rabelaisov Gar-
gantua in Pantagruel. Rabelaiso-
va sejemska grobost večini današ
njih bralcev morda ne bo ugajala; 
literarni sladokusci bodo to umetni
no, ki je bila po Bahiinovem mnenju 
v vsem novem veku slabo in napak 
razumljena, brali kot posebnost — 
»ob upoštevanju mnenja avtoritet«. 
Nasprotno pa je Nizamijeva erotika 
nežna, vzhodnjaško prefinjena. sko
rajda poduhovljena. — Apuiejev 
Zlati osel je prednik evropskega pu
stolovskega romana, najbolj znano 
antično pripovedno delo v prozi. 
Sočnost dogodivščin, ki so tu popi
sane, ni vezana zgolj na erotiko. 
Sicer pa je bil avtor zaživa obtožen 
čarovništva — in oproščen, kar nam 
tudi da misliti. 

Marko Hudnik 

V lutkovni igrici so nastopali: pre
drzni beli zajček, najboljši lovec na 
svetu in pes Piko. Zgodba se dogaja 
na polju in v gozdu. Zajček je razna-
šal časopis. Med potjo je srečal lovca 
in tudi on je kupil časopis. V časopi
su je pisalo, da je v gozdu zajec, ki ga 
ni mogoče uloviti. Zajec je lovca več
krat prevaral. Preoblekel se je v 
otročička, v dekle, ki plete, v sončni
co, v knjigo, v uro . . . Lovec je oble
kel psa Pikija v zajca. Pes Piki se je 
zajcu zlagal, da sta lovec in pes Piki 
umrla. Piki in zajec sta pila in pro
slavljala lažno lovčevo smrt. K o sta 
se napila, je hotel zajec še pijačo. 
Pes ga je hotel zvabiti v vrečo in ga 
ujeti, toda zajec mu ni nasedel. Pes 
se je vrni' k lovcu, zajec pa je dobre 
volje odskakljal v gozd. 

Kristina Žagar 

Včeraj smo bili v kulturnem domu 
Julke in Albina Pibernik. Tam smo 
si ogledali lutkovno igrico Lovska 
zgodba. Igrali so: lovec, pes in zajec. 

Lovec in pes sta lovila zajca. Zajec 
se je večkrat preoblekel. Najprej v 
ptička, potem v dojenčka in nazad
nje v deklico, ki je pietla. Preoblekel 
se je zato, da ga ne bi ulovila pes in 
lovec. Lovec in pes sta ga lovila 
ponoči in podnevi. Lovila sta ga 
zato, ker sta ga hoteia pojesti. Lovec 
je večkrat streljal na zajca, a ga ni 
zadel. Potem sta ujela drugega zajca 
in ga pojedla. Iznajdljivemu in 
spretnemu zajcu pa sta se morala 
odpovedati. 

Alenka Smolej 

Živel je lovec, ki je hodil po gozdo
vih in lovil divjad. Imel je tudi psa, 
"ki mu je bilo ime Piki . S psom sta 
lažje stikala za zajci. Nekoč je živel 
prebrisan zajec. Lovec in pes sta ga 
lovila, vendar ga nista ujela. Ta pre
brisani zajec se je oblekel v 
dojenčka, punčko in kokoš, ki je 
nesla zlata jajca. Nekega dne je lo
vec rekel psu, naj se preobleče v zaj
ca. Dal mu je vrečo in steklenico 
vina ter mu naročil, naj zajca upi-
jani. Zajca naj stlači v vrečo in jo 
dobro zadrgne. Namesto da bi pes 
stlačil zajca v vrečo, je stlačil zajec 
psa vanjo. Prišel je lovec. Poljubil je 
zajca namesto psa. Nekaj dni pozne
je sta pes in lovec jedla zajčjo pe
čenko. Prebrisani zajec je vprašal: 
»Zakaj me nočeta več loviti?« »Zato, 
ker imava že zajčjo pečenko. Ne po
trebujeva nobenega zajca več,« sta 
mu odgovorila. Potem je zajec trdil, 
da je on prebrisani zajec in da mora
ta loviti njega. Lovec in pes sta na 
koncu le spoznala, da ga morata res 
uloviti. 

Zajec je sejal korenje. Štel je, za 
koga je korenje: za njegovih 88 zajč
kov, za 50- stricev in tet in 10.000 
drugih sorodnikov. Lovec in pes sta 
ulovila zajca. Nenadoma je zajec 
začel jokati. »Zakaj jokaš?« je vpra
šal lovec. »Zato, ker imam 88 zajč
kov. Najstarejši je star eno leto, naj
mlajši pa komaj en dan.« »Kje pa je 
najmlajši?« »V tvojem kožuhu.« 
»Kje, kje je?« »Saj ga sploh ni, če je 
neviden.« 

Ta igrica mi je bila všeč. 
Suzana Šumec 

(Vsi učenci tretjega razreda os
novne šole Karavanških kurirjev 
NOB Koroška Bela.) 

DODATNI POUK KEMIJE 
Vsako leto je na naši osnovni šoli 

Tone Čufar organiziran dopolnilni 
p^ouk. To je pouk za tiste učence, ki 
med rednimi šolskimi urami niso 
zadovoljivo razumeli snovi. Letos pa 
je prvič posebej načrtovan dodatni 
pouk za boljše učence. Za nas je to 
zelo ugodno, ker se pripravljamo na 
učni program, ki nas čaka v 
srednjem usmerjenem izobraževa
nju. Na šoli je uveden dodatni pouk 
angleščine, slovenščine, matematike 
in kemije. Za to imamo rezervirano 
posebno uro. ki je v ponedeljek zju
traj. 

Ko sem slišala objavo o vsem tem, 
sem začela premišljevati, kam naj se 
pravzaprav vključim. To je bilo zelo 
težko vprašanje. Končno sem se 
odločila za kemijo. Veseli me nara
va, rada spoznavam razne snovi, 
njihovo zgradbo in pojave, ki se do
gajajo v naravi. 

Naša mentorica je Sonja Iskra. 
Prve ure pouka smo se seznanjali s 
snovjo in ponavljali, kar smo se že 
učili. S tem smo utrdili znanje, da bi 
laže nadaljevali s težjo snovjo To so 
bile predvsem razne kemijske reakci

je, ki smo jih obravnavali teoretično. 
Teh reakcij se med rednim poukom 
nismo učili, ker ni toliko časa. Zelo 
zanimivi so poskusi, ki jih delamo. 
Določene snovi tehtamo, tako da se 
spajajo med seboj po natančno dolo
čenem utežnostnem razmerju. Ugo
tovili smo tudi najvažnejše elemente 
J organskih spojinah. Dokazali smo. 
da je osnovni element ogljik. 

Sklenili smo, da bomo naredili kri
stal vode. Taka tvorba v tovarni 
stane zelo veliko, mi pa jo bomo na
redili iz veselja in se ob tem marsikaj 
naučili o vezeh, atomih in moleku
lah. V ta namen smo najprej dobili 
posebne stiroporne kroglice, ki so 
bile že zbrušene. Potrebno jih je bilo 
pobarvati. .Ob koncu ure smo imeli 
vsi poleg kroglic pobarvane tudi 
prste. Naslednjo uro bomo nadalje
vali z delom in upam. da nam bu 
uspelo. 

Tako delo za nas ni dodatna obre
menitev, ampak je zanimivo in ko
ristno. 

Nataša Kelvišar. novinarski 
krožek COŠ Tone Čufar 

USTANOVNA SKUPŠČINA OBČINSKE 
TURISTIČNE ZVEZE 

V torek, 3. novembra, je bila v sejni sobi skupščine občine Jeseni
ce ustanovna skupščina občinske turistične zveze. Od 20 imenovanih 
se je skupščine udeležilo 13 delegatov, od gostov pa so bili navzoči Ivo 
ščavničar , predsednik izvršnega sveta skupščine občine. Zvone 
Tržan, predsednik in Miran Štefe glavni tajnik Gorenjske turistične 

Najprej so brez posebnih pripomb 
sprejeli 
statut zveze in s precejšnjimi dopol
nitvami programske osnove dela ob
činske turistične zveze Jesenice. Pri 
tem je bilo poudarjeno, da naj bodo 
osnove čimbolj konkretne, čimbolj 
konkretno je treba tudi opredeliti 
kaj bo morala narediti občinska 
zveza in kaj se pričakuje od Gorenj
ske in republiške turistične zveze. V 
programu naj se odraža delo dru
štev. To je zapisano tudi v osnutku 
osnov programa, ker bo konkretni 
program dela za prihodnje leto s 
smernicami za njegovo izvajanje 
lahko sprejet šele predvidoma maja 
1982, torej na seji skupščine po 
opravljenih letnih skupščinah turi
stičnih društev. 

Navzoči delegati so nato izvolili 
devetčlanski izvršni odbor, ki ga se
stavljajo: Lojzka Pikon, Branko 
Blenkuš. Mirko Ramuš. Franc 

Makse, Alojz Mlinar, Matevž Pod-
rekar, Metka Kotnik, Ludvik Avgu
štin in Žare Klincov. V nadzorni od
bor so izbrali: Marijo Kostanjšek, 
Franca Beneta, Ivanko Pintar, Bori
sa Oitzla in Beato Čučnik. Za pred
sednika skupščine, ki je istočasno c 
tudi predsednik izvršnega odbora, so 
izbrali Lojzko Pikon, ki bo tudi dele
gatka v skupščini gorenjske turistič
ne zveze. Poleg nje so glede na 
število članov izbrali za delegata še 
Vojteha Budineka in Mirka Ramu-
ša. 

Navzoči so se za pripravo usta- . 
novne skupščine zahvaldi iniciativ
nemu odboru, posebno pa njegovi 
predsednici Darji Kemperle. Občin
ska turistična zveza Jesenice bo ime
la svoj sedež pri T D Kranjska gora, 
zato ker je tam največja turistična 
dejavnost v občini. 

B. B. 

SPREHOD PO UUBUAN 
Učenci šestih razredov osnovne šole Karavanških kurirjev NOB s 

Koroške Bels smo obiskali naše glavno mesto, da bi si ogledali njego
ve kulturne in zgodovinske spomenike ter muzeje. 

Pot nas je vodila najprej proti ži
vilskemu trgu. Tam je bila prva po
staja, pa ne zaradi sadja in zelenja
ve, pa tudi ne zaradi cen. Ustavili 
smo se namreč pri Vodnikovem spo
meniku. Naš prvi pesnik in časnikar. 
V tistem času je moral v svoje delo 
vložiti kar precej truda. 

Šli smo dalje po starem delu Ljub
ljane do mestne hiše. Pred njo smo si 
ogledali baročni vodnjak, delo itali
janskega kiparja Francesca Robba. 

Od tam smo krenili čez Tromo-
stovje, da bi se pred spomenikom 
poklonili našemu največjemu pesni
ku Francetu Prešernu, poetu, ki je 
znal lepo slovensko besedo preliti v 
čudovito poezijo, otožno ljubezen
sko izpoved dekletu, ptedvsem pa 
domovini. 

Po glavi mi rojijo verzi: 
Sem dolgo upal in se bal. 
slovo sem upu, strahu dal; 
srce je prazno, srečno ni. 
nazaj si up in strah želi. 

DOLIKOVCI 
V PODNARTU 

Pretekli petek, 6. no
vembra so v okviru prazno
vanja 25-letnice DPD Svo
boda Podnart, v domu kul
ture v Podnartu odprli tudi 
kolektivno razstavo slik 
članov likovnega kluba 
DOLIK Svoboda Tone Ču
far Jesenice, ki bo pred
vidoma odprta ves mesec. 

- V Podnartu se s svojimi 
deli predstavljajo: Rudolf 
ARB (2), Branko ČUŠIN 
(2), Franc DOLINŠEK (2), 
Janko KOROŠEC (2), Jože 
KOSELJ (1), France 
KREUZER (2), Tine 
MARKE2 (1), Tone TOMA-
ZIN (2) in-Cveto VELIKA' 
J NA (2). (Številke v okle
paju pomenijo razstavlje
nih del.) . 

To srce že zdavnaj ne čuti več ne 
strahu ne praznine; kaj pa je nekoč 
čutilo, o tem nam priča drobna knji
žica njegove Poezije. 

Čas nas je priganjal. Vrnili smo se 
na Stari trg in si v mislih predstav
ljali, kakšna je bila Ljubljana v Pre
šernovem času. Avtomobile sem za
menjala s kočijami, nadela ženskam -
dolga krila in kar všeč mi je bilo. 

V veselem razpoloženju smo prišli 
do univerzitetne knjižnice. Ogledali 
smo si jo samo na zunaj. Vstopili 
nismo, da ne bi motili študentov, ki 
se tam pripravljajo na izpite. 

Nekoliko naprej so nas zanimali 
kipi znanih skladateljev, dirigentov, 
glasbenikov. In že smo bili pred uni
verzitetnim poslopjem, prečkali smo 
trg ter skozi podhod prišli do osred
nje trgovske hiše Maksimarket. Ta 
nas ni zanimala, šli smo samo mimo 
in se ustavili pri dveh spomenikih — 
pri spomeniku revolucije in pri lani 
odkritem spomeniku Edvardu Kar
delju. Delček oddolžitve našemit ve- - ' 
likemu možu, revolucionarju, misle
cu. Tudi pri grobnici narodnih he
rojev smo se poklonili našim velikim 
možem. 

Bližali smo se končnemu cilju. Še 
pogled na poslopje slovenske skup
ščine. Sredi parka je še Valvasorjev 
spomenik in že so nas skrili muzejski 
zidovi. Oba muzeja — narodni in 
prirodoslovni, sta nam bila všeč. 
toda najbolj bas je pritegnila, raz
stava Pogled 7, elektronskimi očmi v 
mikrokozmos. To je bila cela soba 
slik, rastlin, predmetov, delov živali, 
ki so bile tudi do iO.OOO krat pove

dane. Res zanimivo! . 

Vem, da je v Ljubljani še hinogo 
zanimivega, za kar to pot ni bilo 
časa. Pa drugič. Mesto si hočem 
dodobra ogledati. 

MOJCA K O B A L . literarno-
novinarski krožek OŠ 
Karavanških kurirjev NOB J 

KoroSka Bela 

Del spominskega parka na Plavžu (Foto I. Kučina) 

PO OGLEDU LUTKOVNE IGRE 
»LOVSKA ZGODBA« 



POROČILO O PEDAGOŠKEM DELU LETOVIŠČA NOVIGRAD ZA LET01981 
Letovanje in šola v naravi sta organizirani obliki vodenja otrok in 

mladine, s katerima želimo razvijati in zagotavljati nemoten razvoj 
otrokovih in mladostnikovih psihofizičnih in socialnih lastnosti. 

V jeseniški občini imamo sedaj za 
vse naše otroke le eno obmorsko le

1 4 ŽELEZAR 

Vsi pedagoški vodje v svojih poro
čilih poudarjajo pomembno delo, ki 
so ga opravile medicinske sestre. Že 
prisotnost zdravstvenega delavca 
daje vodičem in otrokom občutek 
varnosti. Medicinske sestre so nepo
grešljive pri oskrbi poškodb, sončnih 
opeklin in še več pri opeklinah me
duz in pri zdravljenju prebavnih" 
motenj. Svoje delo so medicinske se
stre v vseh izmenah opravile, vestno 
in požrtvovalno. Zadovoljni so bdi 
otroci, starši, vodiči in pedagoški 
vodje. ^ 

K o t navajajo pedagoški vodje le
tovanj in šole v naravi, je bilo počut
je otrok in vodičev v Novigradu za
dovoljivo. V vseh izmenah so po
skrbeli za družabno, kulturno in 
športno življenje otrok. Organizirali 
so več tekmovanj med otroki, med 
otroki in vodiči, poiskali so vrstnike 
v sosednjih tabonh (Hrastnik, Mari
bor in kranjsko zdravilišče), da so se 
pomerili z njimi v odbojki, nogome
tu in igri med dvema ognjema. Poleg 
teh so zelo priljubljene športne pa
noge v letovišču Novigrad: namizni 
tenis, balinanje, šah in nenazadnje 
plavanje in tečaj plavanja. Tečaj 
plavanja so organizirali v vseh izme
nah šole v naravi po učnem načrtu. 
Po tem zgledu smo tudi na letova
nju izvedli tečaje plavanja za nepla
valce. Največ časa na letovanju na
menimo kopanju, sončenju in osta
lim aktivnostim v vodi. Vsem naj
boljšim v najrazličnejših tekmova
njih in za prve zamahe v plavanju 
smo podelili priznanja. Le-ta otro
kom veliko pomenijo, ponosni so na 
svoje uspehe, radi se pohvalijo tudi 
doma. Priznanja podelimo na slav
nostnem zaključnem večeru. Ta za
ključek poteka v prijetnem, prija
teljskem razpoloženju. Otroci v hiši
cah pripravljajo šaljive, zabavne 
točke, da se potem predstavijo vsem. 
Poleg tega otroci na letovanju prido
bivajo delovne navade. N i vseeno, 
kako pospravijo ležišča in sobe. 
Redno skrbijo za osebno higieno. 
Okolica hišic mora biti vedno ureje
na, zato organiziramo več očiščeval
nih akcij okoli hišic, skupnih prosto
rov in na plaži. Otroci vsake izmene 
so šli vsaj enkrat na izlet v mesto 
Novigrad, izvedli so več sprehodov 
po Pineti. 

P r i izvajanju programa vodiči in 
pedagoški vodja upoštevajo predloge 
in želje otrok. Da je delo bolj pove
zano in da je zagotovljena neposred
na povezava med pedagoškim vod
jem in učenci, so v nekaterih izme
nah organizirali samoupravo učen
cev. V posameznih hišicah so izvolili 
svojega delegata — vodja hišice. Ta 
je posredoval želje in predloge prija
teljev na razgovorih pedagoškega 
vodja z delegati. Dogovore in za
ključke teh razgovorov so delegati 
posredovali prijateljem v hišicah. V 
času letovanja učencev iz osnovne 
šole Karavanških kurirjev N O B K o 
roška Bela so organizirali hranilno 
službo med otroki. Tako so poskrbeli 
za varčevanje, omejili so razsipni-
štvo in razne tatvine denarja ter 
izgubljanje tega. 

Na sestanku komisije za letovanje 
smo ideji organizacije hranilne služ
be in samouprave učencev zelo pod
prli. 

V vseh izmenah letovanja pedago
ški vodje ugotavljajo, da so bili od
nosi med otroki in vodiči sproščeni 
in prijateljski. Med otroki smo na le
tovanju razvijali prijateljstvo, tova
rištvo in humanost. Navajali smo 
jih na samostojnost, razvijali smo 
jim čut za skupno imovino in kolek
tivno odgovornost. Pridobivali so iz
kušnje življenja v skupini, k i ni pri
marna skupina, kot je to družina. 

V poročilih pedagoških vodij _za 
leto 1981 je napisano, da so kuharice 
pripravljale zelo okusno in zdravo 
hrano. Zadovoljstvo je bilo še toliko 
večje, ker je bil tudi njihov odnos do 
otrok in vodičev zelo tovariški in pri
srčen. V slabih pogojih dela — 
opremljenost kuhinje, so te delavke 
opravile delo odlično in v zadovolj
stvo vseh. Seveda pa so za to vložile 
maksimalne napore. 

Da je bilo počutje vseh tako odlič
no, je v veliki meri pripomogla Fran
cka Leskovar (v eni izmeni so jo 
imenovali »duša« tabora) — uprav
nica tabora. S svojo vztrajnostjo in 
požrtvovalnostjo je postala v taboru 
nepogrešljiva. 

Člani komisije za letovanje pri 
občinski zvezi D P M so na sestanku 
20. oktobra pregledali vsa poročila 
pedagoških vodij. Poleg stvari, ki 
smo jih že omenili, so na tem sestan
ku opozorili na nekatere pomanjklji
vosti in predlagali nekatere rešitve. 
Predloge bodo posredovali v razpra
vo izvršnemu odboru občinske zveze 
D P M , in sicer -

— Pedagoški kader izbira pedago
ški vodja skupaj -s komisijo za leto
vanje na šoli, ker le tako lahko 
zahteva disciplino in red v letovišču. 
Starost vodičev je najmanj 18 let. 
Priporočamo, da so vodiči pedagoški 

delavci ali dijaki šole pedagoške 
usmeritve. 

— Obnoviti bomo morali program 
dela letovanja. Priporočamo, da za 
šolske otroke uvedemo enotno ceno 
letovanja. Izvršnemu odboru pripo
ročamo, da obravnava problem obi
skov staršev otrok na letovanju in 
sprejme stališče. Mnenja smo, da 
obiski' niso priporočljivi. Zbegani so 
otroci, ki dobijo obisk, še bolj pa 
otroci, ki obiska nimajo. ' 

— Vzgojno varstvene organizaci
je morajo poskrbeti, da bodo s pred
šolskimi otroki vsaj tri vzgojiteljice 
ali varuške. V letošnjem letu je bila 
vzgojiteljica le pedagoški vodja. 
Vodiči so bili dijaki pedagoške gim
nazije, ki so bolj primerni za šolsko 
populacijo otrok kot za predšolsko. 
Predlagamo tudi, da bi letovali le 
mali šolarji, mlajši otroci pa ne. 

— Predlagamo, da učence osnov
ne šole Polde Stražišar vodi na leto
vanje pedagoški delavec šole s prila
gojenim programom. Otroci imajo 
veliko posebnosti in le pravilen pri
stop in poznavanje otrok je pot za 
uspešno vključitev v skupino. 

Precej časa je komisija za leto
vanje na tem sestanku namenila 
problematiki šole v naravi. Program 
poteka, po sprejetem enotnem pro
gramu v Vzgojnoizobraževalnem za
vodu Jesenice. Življenje in delo šole 
v naravi se bistveno razlikuje od le
tovanja. To obliko učnovzgojnega 
programa izvajamo v naši občini 
drugo leto. Udeležijo se je učenci 
četrtih razredov vseh osnovnih šol. 
V letovišču v tem času poteka dru
gačen delovni red. Učenci so zapo
sleni z učnim programom, za vsako 
uro imajo zaposlitev. 

Poleg obveznega tečaja plavanja 
za neplavalce, polplavalce in plaval
ce imajo učenci v šoli v naravi 
obvezne ure telesne vzgoje. Skoraj 
vsi učenci se naučijo plavati, plaval
ci pa še izpopolnijo tehniko plava
nja. Učenci imajo redne ure pouka: 
spoznavanje narave in družbe, ma
tematiko, slovenski jezik, likovno in 
glasbeno vzgojo in dejavnosti v pro
stem času. Največji poudarek je na 
predmetu spoznavanje narave in 
družbe. Ze na poti v Novigrad učenci 
pod vodstvom učiteljev spoznavajo 
znači Inosti posameznih krajev. Ogle
dajo si mesto Piran in akvarij. V 
času šole v naravi je organiziranih 
več ekskurzij: ogled Novigrada (ribi
ške ladje, razgovor z ribiči), vožnja z 
ladjo do Poreča, ogled mesta in pri
stanišča, opazovanje razčlenjenosti 
obale. Učenci prepoznavajo rastline 
in živali v morju in na obali. 

Kako koristno je tako pridobljeno 
znanje (z izkušnjami in ogledi), ver
jetno ni potrebno posebej poudarja
ti. Lahko omenimo predvsem to, da 
učenci, ki so bili v šoli v naravi, tako 
obravnavano snov veliko bolje 
obvladajo, znanje je bolj dolgotraj
no. 

Pr i slovenskem jeziku se učenci 
učijo pisanja sporočil. Berejo pesmi 
in berila z morsko tematiko. V pro
stem času berejo in poslušajo prav
ljice. 

P r i likovni vzgoji učenci rišejo in 
upodabljajo obmorske motive in ilu
strirajo prebrane pesmi, knjige in 
berila. 

Ob večerih in v prostem času poje
jo pesmi v okviru glasbene vzgoje. 

Veliko časa učenci namenijo že 
omenjenim športnim aktivnostim. 

Učenci so zelo motivirani za 
eksperimentalno delo, na primer, 
merjenje plime in oseke, pridobiva
nje soli z izhlapevanjem, izdelava 
sončne ure. 

Letovišče v Novigradu je zelo pri
memo za izvedbo šole v naravi. Po 
dosedanjih izkušnjah šole v naravi 
predlagajo, da se še dodatno opremi. 
Pogrešajo tabli v jedilnici, označenje 
v letovišču, zavese za predelitev in 
zatemnitev jedilnice. Ostale pripo
močke pripeljejo pedagoški delavci 
z Jesenic. 

Priporočamo, da bi pri občinski 
zvezi D P M nabavili televizijski spre
jemnik. Že nekaj let ga je posojala 
osnovna šola Gorenjski odred Žirov
nica. 

K o t smo že omenili, je kapaciteta 
letovišča 112 ležišč za otroke in 11 za 
vodiče. V letošnjem letu smo v hišice 
dali dodatna ležišča, da je čim več 
otrok lahko letovalo. Za drugo leto 
tega ne priporočamo niti za letova
nje, še manj pa za šolo v naravi. So
be v hišicah so zelo majhne in 
natrpani prostori povzročajo dodat
ne nevšečnosti. Priporočljivo pa ni 
tudi iz zdravstvenih razlogov. Pose
ben primer je letos predstavljala ce
lodnevna osnovna šola Tone Čufar, 
v kateri je zelo veliko učencev. Mo
rali smo zaprositi za dodatna ležišča 
v zidani hiši, k i jo je imel po pogodbi 
do letošnjega leta v upravljanju 
B U S P Jesenice in v letovišču Po
stojnska jama. S tako pridobljenimi 
ležišči smo problem le delno rešili, 
ker smo postavili tudi dodatna leži
šča v hišicah. 

Zaradi velikega števila učencev v 
letovišču in v skupinah so vodiči 
opozorili na pereč problem, ki se je 
pojavil med učenci — povečana 
agresija. Menimo, da je eden 

pomembnih vzrokov povečane agre
sije prav v velikem številu učencev v 
celodnevni osnovni šoli — 1105 in 
tudi v času šole v naravi — 138 
učencev. 

Šola v naravi se finansira s pri
spevki občinske izobraževalne skup
nosti, temeljne telesnokulturne 
skupnosti, staršev in šole. Šola je iz 
lastnih virov krila stroške prehrane 
vaditeljev in učiteljev ter prevoz, 
nagrade vaditeljem, osebni dohodek 
učiteljev in terenski dodatek za uči
telje. 

To obliko vzgoje in izobraževanja 
moramo obdržati, ker ima velike 
vzgojne in izobraževalne vrednosti. 

N a koncu bi radi omenili le to, da 
se občinska zveza D P M Jesenice vsa 
leta bori za finančna sredstva. V le
tošnjem letu je dotacija skupnosti 
socialnega varstva le nekaj višja kot 
preteklo leto. Težko poslujemo in 
izvajamo program. 

Sredstev za tekoče vzdrževanje le
tovišča in za zelo nujno adaptacijo 
nimamo! 

V letošnjem letu je cena letovanja 
35% višja od cene v letu 1980. Ne 
moremo in ne smemo reševati fi
nančne situacije z višanjem cene le
tovanja. Skrbi nas, da bi se tako šte
vilo otrok na letovanju bistveno 
zmanjšalo, ker starši ne bi zmogli 
stroškov. Omejitev možnosti za leto
vanje otrokom staršev z najnižjimi 
osebnimi dohodki pa prav gotovo ni 
namen. 

Člani komisije so sprejeli sklep, da 
predlagajo izvršnemu odboru občin
ske zveze D P M Jesenice, da organi
zira širši posvet. Posveta naj bi se 
udeležili predstavniki občinskih 
družbenopolitičnih organizacij, ob
činske skupščine, skupščin samo
upravnih interesnih skupnosti in 
krajevnih skupnosti. Temeljito se 
bomo morali pogovoriti o pereči pro
blematiki fmansiranja edinega leto
višča za naše otroke. Predlagamo, da 
je sklicatelj posveta občinska konfe
renca SZDL Jesenice v mesecu no
vembru. 

Komisija za letovanje 

INFORMATIVNI RAZPIS 
ZA GRADBENA POSOJILA V LETU 1982 

Na osnovi pravilnika o urejanju stanovanjskih vprašanj delav
cev v delovni organizaciji Železarna Jesenice objavljamo informa
tivni razpis gradbenih posojil v Železarni za: 

— gradnjo stanovanjske hiše, 
— nadomestno gradnjo stanovanjske hiše s predhodnim ruše

njem, 
— prigraditev ali dograditev stanovanjske hiše v velikosti 

ustreznega stanovanja, 
— nakup stanovanjske hiše, 
— nakup stanovanja v zasebni lasti, 
— nakup etažnega stanovanja v družbeni gradnji in 
— rekonstrukcijo zasebne stanovanjske hiše aii zasebnega sta

novanja s pogojem, da se z rekonstrukcijo izbojša stanovanje v 
skladu s stanovanjskimi standardi. 

Gradbeno posojilo so upravičeni dobiti delavci TOZD in 
-delovnih skupnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

1. Želijo zgraditi lastno hišo ali na drug način pridobiti lastno 
stanovanje na območju občin Jesenice in Radovljica ali na območju 
drugih krajev, od koder je mogoče priti dnevno na delo in z dela z 
lednimi prevoznimi sredstvi ali pa z organiziranim prevozom Žele
zarne. 

2. Namensko varčujejo za gradnjo, nakup ali za rekonstrukcijo 
stanovanja. Privarčevano morajo imeti: za nakup etažnega stano
vanja v družbeni gradnji najmanj 20 % predračunske vrednosti sta
novanja, pri novogradnji ali pri rekonstrukciji pa morajo imeti pri
varčevano najmanj 40 % predračunske vrednosti del in materiala. 

Pri novogradnji se šteje za dokaz lastne udeležbe zgrajena hiša 
do druge gradbene faze in že plačan potreben material za tretjo 
gradbeno fazo brez družbenih kreditov. 

3. Da združuje delo v TOZD in delovnih skupnostih železarne 
Jesenice ali da je upokojenec železarne Jesenice. 

Prosilci gradbenega posojila morajo dokazati, da s sredstvi 
posojila rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. 

4. Da bodo izpraznili družbeno stanovanje v štirih letih od 
dneva dodelitve gradbenega posojila, če so nosilci stanovanjske pra
vice v takem stanovanju. 

K D O R N E M O R E IZPOLNITI T E G A POGOJA, N E M O R E 
DOBITI G R A D B E N E G A POSOJILA. 

o. Nosilci stanovanjske pravice v stanovanjih, ki je last Žele
zarne, morajo stanovanje vrniti Železarni do določenega roka v po
godbi. V primeru, da stanovanje ne bo izpraznjeno do roka, bo moral 
nosilec stanovanjske pravice plačevati pogodbeno kazen 800,00 din 
mesečno do izpraznitve. 

6. Prosilci, ki so v preteklih letih prejeli posojilo do limita za 
posamezno leto, niso upravičeni do novega posojila. 

7. Prosilci, ki v preteklih letih niso prejeli posojila do višine l i 
mita, so upravičeni do razlike za tisto leto, ko jim je bil prvič odo
bren kredit. 

8. Višino gradbenega posojila za leto 1982 bo določil delavski 
svet Železarne v odvisnosti od razpoložljivih sredstev. 

9. Rok vračanja gradbenega posojila je odvisen od višine posoji
la. . 

10. Prvi obrok gradbenega posojila zapade v plačilo po treh le
tih od dneva, ko je bilo posojilo odobreno. Nadaljnje odplačevanje 
bo urejeno s pogodbo. 

11. Posojilojemalec se mora s posojilno pogodbo obvezati, da bo 
vrnil celotni znesek neodplačanega posojila, dogovorjene obresti in 
nastale stroške v enkratnem znesku v primeru prekinitve združeva
nja dela v TOZD ali delovnih skupnostih Železarne. 

12. Prosilci gradbenega posojila, ki gradijo stanovanjsko hišo, 
morajo predložiti: 

a) izpolnjen obrazec »prijava na razpis ža gradbeno posojilo«, 
ki ga dobijo pri vratarju kadrovskega sektorja, informacije pa na 
oddelku za družbeni standard, soba št. 11, telefona 3112 in 3209, 

b) zemljiškoknjižni izpisek, ki mora biti originalen in ne sme 
biti starejši od šestih mesecev. Prosilci ga dobijo na oddelku zemlji
ške knjige pristojnega sodišča, 

c) odločbo o odobreni lokaciji, 
d) gradbeno dovoljenje, 
e) potrjen gradbeni načrt s predračunom, 
f) dokaz o lastni finančni udeležbi. 
13. Prosilci gradbenega posojila, ki adaptirajo stanovanje ali 

stanovanjsko hišo. morajo predložiti: 
a) isto kot pod 12 a j , b), f), 
b) gradbeno dovoljenje, če je adaptacija taka, da posega v zu

nanji videz gradnje ali v nosilne stene, 
c) predračun del in materiala, ki so potrebni za adaptacijo. 
14. Prosilci, ki kupujejo stanovanje, morajo predložiti kupopro

dajno pogodbo. 
Prijave prosilcev, ki ne bodo imele priloženih potrebnih doku

mentov in ne bodo vsebovale zahtevanih podatkov, ne bodo obrav
navane. 

Prosilci morajo oddati prijavo za posojilo in predložiti potrebno 
dokumentacijo do 20. decembra 1981 v kadrovskem sektorju, odde
lek za družbeni standard, soba št. 11. 

Upravičenost do posojila za nakupe, novogradnje in rekon
strukcije stanovanj oz. stanovanjskih hiš bo ugotavljala posebna 
komisija na terenu. Na osnovi predložene prijave in dokumentacije 
ter poročila komisije bo samoupravni organ sklepal o odobritvi 
posojil. 

Ne glede na to, da je razpis informativni, bodo prijave upošte
vane tako kot za dejanski razpis. Prvo informacijo potrebujemo le 
zaradi formiranja predloga o potrebnih sredstvih, ki jih za te name
ne izločamo iz čistega dohodka po potrditvi zaključnega računa. 

Sklepi o odobritvi posojil posameznim prosilcem bodo objavlje
ni v tedniku ŽELEZAR. 

Oddelek za družbeni standard Železarna Jesenice 

V jeseniški občini imamo sedaj za 
vse naše otroke le eno obmorsko le
tovišče — v Novigradu (s kapaciteto 
za 112 otrok in 11 vodičev), kjer 
izvajamo organizirano obliko leto
vanja in šole v naravi. 

Letovišče upravlja občinska zveza 
društev prijateljev mladine, za ne
moteno organizacijo letovanja skrbi 
komisija za letovanje pri občinski 
zvezi D P M , ki je pri svojem delu -
tesno povezana z delavci, ki na šo
lah in v vzgojnovarstvenih organiza
cijah prevzemajo organizacijo. 

Letovanje otrok v jeseniški občini 
organiziramo že več let. Lahko reče
mo, da zadnja leta bolj sistematično 
in organizirano, vsaj pri občinski 
zvezi D P M . To je bilo tudi nujno, 
saj so okrnjene kapacitete "(Bačka, 
Karigador) onemogočale, da bi delali 
po starem. Tako se je izvoljena ko
misija pri občinski zvezi D P M tesno 
povezala s šolami in vrtci] kar pa ni 

-bilo težko, saj so imeli vsi iste cilje 
— organizirati letovanje in šolo v 
naravi tako, da bodo kapacitete naj
bolj racionalno izkoriščene. 

Kot eno, prvih nalog (pred štirimi 
leti) je komisija izdelala okvirni pro
gram dela na letovanju in okvirni 
program dela pedagoškega vodja. V 
okvirnem programu letovanja so 
zajeta vzgojna področja, telesno-
vzgojne dejavnosti, družabno življe
nje, razvedrilo in delovna vzgoja. 
Vzgojne sestavine teh področij zaje
majo smotre telesne, zdravstvene, 
intelektualne, patriotične, estetske, 
moralne in delovne vzgoje. 

Komisija je pripravila le okvirni 
program letovanja, naloga pedago
škega vodja in vodičev posameznih 
izmen letovanja pa je, da izdelajo 
lastne programe dela za svojo izme
no. Pr i izdelavi in izvajanju progra
ma upoštevajo vremenske razmere, 
želje^interes in starost otrok. 

Vsako leto v pomladanskih mese
cih komisija za letovanje pripravi 
razpored izmen letovanja za posa
mezno šolo. Že več 1et je v praksi, da 
v eni izmeni letujejo učenci ene ali 
dveh šol. To se je izkazalo za zelo 
uspešno, ker se otroci med seboj do
bro poznajo, prav tako tudi vodiči 
(ki so predvsem pedagoški delavci) 
nimajo težav s poznavanjem otrok. 
Imamo že ustaljen vrstni red izmen 
letovanja in šole v naravi (kolobar-
jenje). 

V letošnjem letu je v Novigradu 
letovalo 827 otrok iz osnovnih šol in 
vzgojno varstvenih organizacij v 
sedmih izmenah. V štirih izmenah je 
poleg tega bilo še 379 učencev če
trtih razredov v šoli v naravi. Cena 
letovanje za enajst dni za predšolske 
otroke je bila 1500 dih, za otroke do 
deset let 1600 din in nad deset let 
1700 din. 

Letovišče v Novigradu smo odprli 
7. junija, ko so bili sedem dni v šoli v 
naravi učenci osnovne šole Gorenj
skega odreda iz Žirovnice, Jeseniško-
bohinjskega odreda iz Kranjske gore 
in osnovne šole Polde Stražišar z Je
senic. 

Prva izmena letovanja je bila na
menjena vzgojnovarstvenim organi
zacijam (od 15. do 26. junija 1981), 
kjer si prizadevajo in želijo, da bi 
predšolski otroci letovali v sezoni in 
med' počitnicami. -Lansko leto smo 
na seji komisije za letovanje raz
pravljali o tem problemu. Mnenja 
smo bili, da v tako občutnem po
manjkanju kapacitet za šolske otro
ke, ko moramo veliko prijavljenih 
odkloniti, ne moremo sprejemati 
predšolskih otrok na letovanje v 
času počitnic. Za predšolske in mlaj
še otroke je tudi priporočljivo, da so 
na morju v predsezoni ali posezoni, 
ko hi tako hude vročine. Omenili 
smo le nekatere vzroke, ki jih je na
vedla komisija za letovanje v zvezi s 
tem problemom. 

V času od 26. junija do 7. julija so 
letovali v Novigradu učenci osnovne 
šole Prežihov Voranc, potem je sle
dila izmena učencev osnovne šole 
Tone Cufar, osnovne šole Karavan
ških kurirjev N O B s Koroške Bele, v 
peti*izmeni so bili učenci osnovne 
Šole Jeseniško-bohinjski odred 
Kranjska gora in osnovne šole 
16. december Mojstrana, v šesti iz
meni učenci osnovne šole Gorenjski 
odred Žirovnica, zadnjo izmeno 
letovanja so zapolnili učenci osnov
ne šole Tone Čufar in osnovne šole 
Polde Stražišar. Temu so sledile še 
t r i enotedenske izmene šole v 
naravi, in sicer učencev osnovne šole 
Tone Čufar in osnovne šole Preži
hov Voranc ter skupaj učencev 
osnovne šole Karavanških kurirjev 
N O B Koroška Bela-in 16. december 
Mojstrana. 

Ob pregledu poročil pedagoških 
vodij posameznih izmen smo ugoto
vili, da je delo na letovanju potekalo 
po sprejetem programu, oziroma po 
načrtih dela, ki ga pripravijo peda
goški vodje z vodiči pred letovanjem. 



LJUBITELJEM NARODNO-ZABAVNE 
GLASBE IN HUMORJA 

V prihodnjem tednu bosta v fiportno-kulturni dvorani v Podmežaklji dve 
izredno zanimivi in kvalitetni glaabeno-zabavni prireditvi, in sicer: 

v torek, 17. novembra, ob 19. uri bodo s svojim programom sodelovali: 
NELA ERZISNIK, Vladimir SAVCIČ-COBI, skupina OPATIJSKI SUVEN1RI. 

Vstopnina: odrasli 100,00 din, otroci do 10 let 50,00 din. 
Predprodaja vstopnic je vsak dan v hotelu Posta na Jesenicah in na dan pri

reditve od 17. ure naprej pri blagajni Š D Jesenice, športni park. 
Druga prireditev bo v nedeljo, 22. novembra, ob 20. uri pod naslovom GLAS 

PODRINJA. 
Vstopnina enotna 100,00 din. 

I/pisarne ŠI) -Jesen it v 

PROGRAM PRIREDITEV V ŠPORTNEM 
PARKU V PODMEŽAKLJI DO 

22. NOVEMBRA 
ŠPORTNO K U L T U R N A DVORANA 
REKREACIJSKO DRSANJE: 
— v petek, 13. novembra, ob 20. uri za Železarno. 
— sobota, 14. novembra, ob 15. uri splošno, 
— nedelja, 15. novembra, ob 14. in 17. uri sp lošno , 
— petek, 20. novembra, ob 20. uri za Železarno. 
— sobota, 21. novembra, ob 15. uri sploSno, 
— nedelja, 22. novembra, ob 14. in 17. uri splošno. 

H O K E J NA L E D U : 
— sobota, 14. novembra, ob 9.30 pionirji, slov. prvenstvo HK Kranjska gora 

: HK Tivoli; vstopnine ni; 
— ob 13. uri gorenjska liga HK Blejska Dobrava : HK Triglav Kranj, vstop

nine ni; 
— ob 18.30 člani, ZHK H K Kranjska gora : HK Cinkarna Celje. 
Vstopnina: odrasli 30,00 din, upokojenci 20,00 din, mladina 10,00 din. 
— sobota, 21. novembra, ob 18.30, člani ZHL HK Kranjska gora : HK Crvc-

na zvezda. 
Vstopnina enaka kot zgoraj. 

K E G L J A N J E NA L E D U : 
— nedelja, 15. novembra, ob 7. uri mednarodni turnir pod pokroviteljstvom 

ekipe KRIVC; vstopnine ni. 
I/, pisarne Š l ) -Jesenice 

ČLANOM DU 
JESENICE 

Komisija za šport in re-
, kreacijo pri Društvu upoko
jencev Jesenice vabi vse 
člane športnike, ki so v letu 
1981 sodelovali v športnih 
panogah: kegljanju na as
faltu, balinanju, streljanju z 
zračno puško, sankanju in 
šahu, da se udeležijo se
stanka, ki bo v petek, 
20. novembra, ob 17. uri v 
domu društva na Jeseni
cah, Pod gozdom 13. 

Na sestanku bo razglasi
tev rezultatov športnih tek
movanj, podelitev priznanj 
za klubsko tekmovanje in 
tekmovanja v počastitev 
občinskega praznika 1. av
gust. Podano bo poročilo o 
delu komisije v letu 1981 in 
program za leto 1982. 

Društvo upokojencev Je
senice vabi svoje člane v 
nedeljo, 15. novembra, ob 
17. uri na veselo mariino-
vanje, ki bo v domu društva 
na Jesenicah, Pod gozdom 
13. 

Kaj bomo gledali v kinu 

Kina RADIO 
14. novembra amer, barvni risani 

film T O M IN J E R R Y - DOBRA 
P R I J A T E L J A ob 15. uri 

14. in 15. novembra nem. barvna-
seks. komedija SILVIA V CAR-
S T V U STRASTI : režija F. J . Gott-
lib. v gl. vlogi Korin Kartije. ob 17. 
in 19. uri. 

16. in 17. novembra amer, barvni 
kavb. film T O M H O R N : režija 
William Ward, v gl. vlogi Steve 
Mc Queen, ob 17. in 19. uri. 

18. novembra hong, barvni kar. 
film Z M A J E V A IGRA S M R T I : 
režija Robert Clouse, v gl. vlogi Bru
ce Lee, ob 17. in 19. uri. 

19. novembra — zaprto. 
20. novembra dom. barvna kome

dija NORA HIŠA; režija Ljubiša R i -
stič, v gl. vlogi Miodrag Krivokapič. 
ob 17. in 19. uri. 

21. in 22. novembra italij.-angl. 
barv. kavb. komedija I M E N U J E M 
SE NOBODY; režija Tonino Valerri, 
v gl. vlogi Terence Hil l , ob 17. in 
19. tiri. 

Kino PLAVŽ 
14 in 15. novembra amer. barv. 

kavb. film T O M H O R N ob 18. in' 
20. uri. 

15. novembra amer. barvni risani 
film T O M IN J E R R Y - D O B R A 
P R I J A T E L J A ob 10. uri. 

16-. in 17. novembra nem. barvna 
seks. komedija SILVIA V CAR-
S T V U STRASTI ob 18. in 20. uri. 

18. novembra — zaprto. 
19. novembra hongk. barvni kara

te film Z M A J E V A IGRA S M R T I ob 
18. in 20. uri. 

20. novembra amer. barvna kome
dija MAČKA IZ V E S O L J A ob 18. in 
20. uri. 

21. in 22. novembra angl. barvni 
akcij, film B E G V A T E N E ob 18., in 
20. uri. 

'•• 

Kino KRANJSKA GORA 
14. novembra amer. barvna kome

dija M A N E K E N K A IN D E T E K 
TIV ob 20. uri. 

18. novembra amer. barvni kavb. 
film T O M H O R N ob 20. uri. 

21. novembra nem." barv. seks. 
kom. SILVIA V O A R S T V U STRA
STI ob 20. uri. 

Kino DOVJE MOJSTRANA 
14. novembra angl. barvni groz.' 

film K O SE BLIŽA K O N E C ob 
19. uri. 

15. novembra amer. barv. kom. ' 
M A N E K E N K A IN D E T E K T I V ob 
19. uri. 

21. novembra amer. barv. kavb. 
film T O M H O R N ob 19. uri. 

22. novembra nem. barv. seks. 
kom. SILVIA V O A R S T V U STRA
STI ob 19. uri. 

DEŽURNA LEKARNA 

V mesecu novembru bo za 
občini Jesenice in Radovlji
ca dežurna lekarna na Je
senicah. 

REŠITEV KRIŽANKE 
IZ 43. ŠTEVILKE 

ŽELEZARJA 

SPLETlCNA, OZAR, IRE
NA GRAFENAUER, EN DO, 
TORTAR, K A M , SKI, INN, 
MODA, FLAVTISTKA, MA
RIN, A E , INDIRA, BOR-
DON, SESTERC, JAR, AN
KETA, ELTON, MALI, T E 
STO, DR, NATVASHA, OS, 
ACI, VALEČ, ANK, ARES, 
CIRIL, M IMA, APO, ZLO
BEC, JAUŠOVEC, OMEGA, 
SEČNICE, ULAN, ILA, 
NAT.NATO. 

TAKSI SLUŽBA 
NA JESENICAH 

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

DEŽURNI TRGOVINI 
V soboto, 14. novembra, bo

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

ROŽCA, samopostrežna trgo
vina na Plavžu, Titova 79 in 

D E L I K A T E S A , Kasta 3 na 
Koroški Beli V. Svetina 8/a. 

Z A H V A L A 
Ob izgubi dragega moža. očeta in 

starega očeta 

EMILA PURGERJA 

se iskreno zahvaljujemo dr. Marke-
žu in dr. Jensterlovi za zdravljenje v 
času njegove bolezni, sosedom, 
posebno Skrinjarjevim in Krvlovi 
za nesebično pomoč v najtežjih tre
nutkih, pevcem za zapete žalostinke. 
sorodnikom in znancem, ki so daro
vali cvetje in ga spremili na njegovi 
zadnji poti. 

Žena M i c i , hče rke K a t i , Mirni 
in Mart ina z d ruž inami 

ZAHVALA 
Ob izgubi dragega moža, očeta, 

starega očeta in brata 
CIRILA LIPOVCA 

se iskreno zahvaljujemo vsem do
brim sorodnikom, sosedom, znancem 
in prijateljem za vso pomoč in skrb v 
teh težkih trenutkih in za spremstvo 
na njegovi zadnji poti. 

Posebna hvala Gasilskemu dru
štvu Jesenice — mesto in ostalim ga
silcem, ki so ga v tako velikem števi
lu spremljali na njegovi zadnji poti. 
Hvala Karlu Tramtetu za poslovilne 
besede in pevcem za zapete žalostin
ke. 

Iskrena hvala tudi osnovni organi
zaciji sindikata TOZD Hladna va
ljarna Jesenice — odprema, občinski 
gasilski zvezi, samoupravni interesni 
skupnosti za varstvo pred požarom, 
K S Plavž, Društvu invalidov Jese
nice in zdravnikom za vso skrb in 
nego v času njegove bolezni. 

Zahvaljujemo se tudi SGP Grad
binec za venec in denarni prispevek. 

Vsem skupaj še enkrat iskrena 
hvala. 

VSI NJEGOVI 

Z A H V A L A 

Najlepše se zahvaljujem kantiner-
kam martinarne, čajni kuhinji in re
šilni postaji plavž za darila ob mo
jem odhodu v pokoj. Vsem želim še 
nadaljnjih uspehov in medsebojnega 
razumevanja. 

Rezka Zaje 

Z A H V A L A 
Zahvaljujem se poštenemu naj

ditelju, ki je novembra prinesel na 
postajo milice mojo denarnico z 
osebnimi dokumenti in mi s tem pri
hranil sitnosti. 

Še enkrat iskrena hvala! 
Jože Remar 

Z A H V A L A 

Osnovni organizaciji sindikate 
TOZD Vratni podboji in izvršnemu 
odboru sindikata Železarne se za
hvaljujem za -denarno pomoč v času 
moje bolezni. 

Zilha Alešič 



Hokej na ledu 

POMEMBNA ZMAGA V LJUBLJANI. 

OUMPIJA - JESENICE 2:4 (1:2, 0:2,1:0) 
Hala Tivoli, gledalcev 3500, sodniki: 

Gerc (Beograd), Andrej k a (Prevoje) in 
Curk (Ljubljana). 

Strelci: 1:0 B. Lomovšek (5), 1:1 Šuvak 
(6), 1:2 D. Horvat (10), 1:3 B. Pajic (22), 1:4 
Beš ič (36), 2:4 Rezek (59). 

Kazenske minute: Olimpija 6 minut, Je
senice 12 minut. 

Bil je to Veličasten hokejski večer za 
ljubitelje in navijač« jeseniških: hokeji
stov. Prišli so ¡2 števi lnih slovenskih kra
jev, da bi jih bodrili. Se enkrat se je izka
zalo, kako veliko priljubljenost uživajo je
senišk i hokejisti v Sloveniji. Se posebej je 
potrebno poudariti, da so navijači še naj
bolj spodbujali j e sen i ške hokejiste, ko je 
bilo tem najtežje. 9 -

Nekateri so sicer poročali , da igra ni bila 
kvalitetna. To je sicer delno res, vendar pa 
je bil v celoti derbi mnogo bolj zanimiv, 
razburljiv in precej lepši , kot številni dvo
boji v zadnjih letih med Olimpijo in Jeseni
cami. 

To je potrdil Že sam začetek, ko so ljub
ljanski igralci začeli izvrstno, hitro, ostro 
in borbeno, z zmedenimi Jesen ičan i pa se 
na začetku delali, kar so hoteli. Ko je 
B. Lomovšek v 5. minuti dosegel zadetek, 
je kazalo, da bodo večkratni prvaki doživ
ljali resnično hude trenutke. Toda v 
hokeju hitro pride do preobrata. Le slabo 
minuto po vodstvu Olimpije je Suvak a hi
trim pobegom pustil za seboj vse zasledo
valce, pridrsal sam pred D. Lomovška in 
zatresel mrežo. Ta zadetek je »ohladil« 
razigrane domačine , Jesen ičan i pa so 
prišli do »sape«, saj so zaigrali preudarnej-
še , bolj n a t a n č n o in precej bolje, čeprav so 
še vedno delali precejšnje napake v ob
rambi. _ 

Ko je D. Horvat po hitrem pobegu prema
gal domačega vratarja, smo gledali resnič
no zanimiv hokej. Akcije so se vrstile na 
obeh straneh. Še posebej se je odlikoval je
seniški vratar Cveto Pretnar, ki je branil 
resnično izvrstno. 

Olimpija je sicer več napadala, njeni 
igralci so bili na videz v precejšnji pre
moči, vendar pa je bil to le občutek na prvi 
pogled, kajti Jesen ičan i so igrali bolj pre
udarno, dalj Časa so pripravljali napad in 
bili pred nasprotnim golom tudi bolj 
nevarni. Olimpija , je sicer precej več 
streljala na vrata Pretnarja, toda v večini 
primerov so bili to ne preveč natančni 

streli, bolj stihijski, tisti najbolj nevarni pa 
so bili plen izredno razpoloženega jeseni
škega vratarja, ki je bi! hkrati tudi prvi 
mož tega derbi ja. 

Kako preudarna in učinkovita je bila 
igra Jesen ičanov , je najbolj potrdila dru
ga tretjina, v kateri so devetnajstkratni 
prvaki dosegli dva zadetka, še nekaj izred
nih pri ložnosti zapravili, Ljubljančanom 
pa niso pustili veselja, da bi vsaj enkrat 
premagali Pretnarja. 

Tudi v zadnji tretjini so imeli Jesen ičan i 
igro v svojih rokah, čeprav so domačini še 
naprej več drsali, na videz so bili tudi bolj 
borbeni, pa tudi več strelov so poslali proti 
Pretnarju. Toda taktika jesenišk ih hokeji
stov je bila dobra: brez zaletavanj 
pripraviti akcijo, ali pa, kar je Olimpijo 
tudi »pokopalo«, s hitrimi protinapadi 
ogrožati D. Lomovška. 

Ko je sodnik Gerc naznanil konec sreča
nja, veselja v j e sen i škem taboru in tudi na 
tribunah ni bilo konca, kajti devet
najstkratni prvaki so zas luženo zmagali v 
dvoboju s celo bolje pripravljenim nasprot
nikom, ki pa je igral stihijsko, v glavnem, 
kot rečeno , »na si lo«. 

Ob tem je potrebno povedati, da so Ljub
ljančani petkrat zadeli vratnico, Jeseni
čani pa štirikrat, da so Jesen ičan i v prvi 
tretjini zastreljali (Borse) najstrožjo ka
zen, pri kateri je prišlo do očitnega golju
fanja. 

Pri zapisnikarski mizi so namreč pove
dali glavnemu sodniku, da je bil prekršek 
storjen nad Borsetom, ki pa v resnici pred 
kazenskim strelom in po njem ni igral, če
prav so vsi videli, da so Ljubljančani pred 
vrati podrli Miho Horvata. 

Goljufati pa je hotel tudi sodnik za 
jesen išk imi vrati (teh..sodnikov že nekaj 
Časa ni v evropskih državnih prvenstvih, 
in tudi pri nas ne), ker je kar dvakrat pri
žgal rdečo luč, češ , da so Ljubljančani do
segli zadetek. Le odločnemu sodniku Ger-
cu, ki pa je sodil z napakami, se devetnajst
kratni prvaki lahko zahvalijo, da ti 
poskusi niso naleteli na plodna tla. 

Ob pomembni in sijajni zmagi jesenišk ih 
hokejistov pa se je še kako potrebno zave
dati, kar posebej velja za je sen i ške hokeji
ste, da imajo sicer prednost dveh točk pred 
Olimpijo, a da je do konca državnega 
prvenstva še dolga pot. Resn ično bi bila 
škoda, da bi po neumnosti zapravili takšno 
pomembno prednost. 

. RAZOČARANJE PROTI PARTIZANU 

JESENICE - PARTIZAN 
7:5(1:0, 3:2.3:3) 

Dvorana v Podmežaklj i , gledalcev 600, 
sodniki: Jak ič (Ljubljana) ter Čemažar in 
PetriČ oba z Jesenic. 

Strelci: 1:0 Lah (4), 2:0 Hafner (29), 3:0 
Raspet (31), 3:1 Milanovič (37), 4:1 S. Sčap 
(38), 4:2 Piperski (39), 4:3 B e r t u š (44), 4:4 
Sutič (44), 4:5 Milanovič (47), 5:5 Suvak 
(54), 6:5 SrŠčap (55), 7:5 Razinger (58). 

Kazenske minute: Jesenice 6, Partizan 4. 
Ce so se jesenišk i navijači proti Olimpiji 

iskreno veselili in hvalili igro devetnajst-
kratnih prvakov v Ljubljani, pa so bili 
upravičeno razočarani in ogorčeni nad od
nosom jesen i šk ih hokejistov v srečanju z 
objektivno precej s labšim Partizanom, ki 
ie na Jesenicah nastopil tudi znatno oslab
ljen. 

Trener Svetlin je že pred začetkom sre
čanja opozoril j e sen i ške igralce, da ne 
smejo podcenjevati nasprotnika, kajti 
prednost'dveh točk pred Olimpijo je lahko 
tudi varljiva. 

Čeprav so Jeseničani po prvi tretjini 
vodiu z 1:0, v nadaljevanju pa tudi s 3:0 in 
4:1, pa se je v zadnjem delu še kako izkaza
lo, da je imel trener Svetlin prav, ko je su
mil, da lahko pride do težav. Partizan je 
namreč proti nasprotniku, ki ga je očitno 
podcenjeval, najprej v 44. minuti izenačil 

TUDI 

KRANJSKA GORA 

NAVDUŠUJE 

KRANJSKA GORA - MEDVEŠČAK 
5:2(1:0,2:1,2:1) 

-Dvorana v Podmežaklj i , gledalcev 500, 
sodniki: Rus (Beograd) ter Petrič in Roz
man z Jesenic. 

Strelci: 1:0 D. Razinger (15), 2:0 Alagič 
(30), 3:0 Zidarevič (31), 3:1 Oreščanin (37), 
4:1 Zidarevič. (42), 5:1. Medved (45), 5:2 
Oreščanin (48). 

Kazenske minute: Kranjska gora 8, 
Medveščak 6. 

Kdo bi se tega nadejal? Kranjskogorci 
-so po resnično dobri igri povsem zasluženo 
premagali Medveščaka, ki je tokrat nasto
pil z nekaterimi »veterani«, ki pa v letoš
njem prvenstvu še niso igrali. Predvsem 
gre za Rienauda, Rataja, Ostrica in še neka
tere. 

Kranjskogorci so tokrat dokazali pre
cejšnjo zrelost v igri, navdušuje pa 
predvsem njihova borbenost. In Še nekaj je 
pomembnega v vrstah trenerja Cirila K]j-
narja. Nekateri mladi igralci namreč kaže
jo resničen talent in je to razveseljiv do
kaz, da nas za prihodnost jeseniškega ho
keja ni potrebno skrbeti. 

na 4:4, nato pa tri minute pozneje še 
povedel s 5:4. 

Ko so »zaspani« domačini spoznali, da se 
več ne smejo šaliti , so zaigrali, kot se spo
dobi. Z igralcem manj so najprej izenačili , 
nato pa dosegli še dva zadetka in osvojili 
novi točki v borbi za naslov državnega 
prvaka. 

Če smo jih za Četrtkovo zmago v Ljublja
ni pohvalili, kar so tudi zaslužili , pa za od
nos v srečanju proti Partizanu zaslužijo 
naj ostrejšo kritiko in grajo. 

Igralci devetnajstkratnega prvaka se 
morajo namreč zavedati, da pravi športnik 
ne podcenjuje nasprotnika in da se podce
njevanje še kako lahko maščuje. 

Pa še nečesa bi se morali zavedati jese
niški hokejisti, namreč, da so zaradi 
domaČe publike — prav tiste, ki jih je go
reče bodrila v Ljubljani — dolžni vsako 
srečanje jemati resno, igrati proti vsake
mu nasprotniku angažirano in doseči Čim
več zadetkov. Zaradi teh tudi gledalci pri
hajajo na stadione. 

Za slabo in neodgovorno sobotno pred-
i stavo jesenišk i hokejisti zaslužijo vso kri
tiko, ob tem pa lahko upamo, da jim je bil 
dvoboj s Partizanom dobra šola, kajti res
nično bi bila škoda brez potrebe in po 
neumnosti zapraviti prednosti dveh točk 
pred Olimpijo, ki so jo s težavo dosegli. 

OLIMPIJA - KRANJSKA GORA 
24:2(4:1,12:0,8:1) 

Hala Tivoli, gledalcev 150, sodniki: 
Ulčar (Bled) ter Lešnjak (Ljubljana) in An
drej ka (Prevoje). s » 

Strelca za Kranjsko goro sta bila D. Ra-
zinger in Krevselj. 

v Kazenske minute: Olimpija 4, Kranjska 
gara 4. 

Sam rezultat je zgovoren dokaz, da je 
bila to igra »mačke z mišjo«. Ljubljančani 
so se, kot kaže, oddolžili za četrtkov poraz, 
ki so ga doživel i proti Jesenicam. Ne glede 
na to, pa moramo vedeti, da so igralci 
Kranjske gore v letošnjem prvenstvu že 
dosegli precej, saj so v devetih kolih 
osvojili pet točk. Česar se nihče ni nadejal. 

^ -LESTVICA PO DEVETIH KOLIH: 

1. Jesenice 9 8 1 0 77:26 17 
2. Olimpija 9 7 1 1 105:17 15 
3. Cinkarna - 9 6 2 1 62:39 13 
4. Cr. Zvezda 9 4 1 4 44:53 9 
5. Partizan 9 4 0 5 33:47 8 
6. MedvešČak 9 2 1 6 30:57 5 
7. Kr.gora 9 2 1 6 33:84 5 
8. Spartak 9 0 0 9 26:87 0 

Po desetem kolu v sredo, bo enajsto kolo 
v soboto, 14. novembra. Kranjska gora. bo-
gostila moštvo Cinkarne iz Celja (18.30), 
moštvo Jesenic pa bo gostovalo v Beogra
du, kjer se bo pomerilo s Crveno zvezdo.. 

1). 

ZELEZAR 
(ŽIROVNICA): TRIGLAV 

(KRANJ) 3: 1 
(4,-11,14,12) 

Žirovnica: telovadnica osnovne šole N 

Gorenjskega odreda v Žirovnici, gledalcev 
50, sodnik Zoreč (Bled); tekma prve 
slovenske odbojkarske lige — moški — 
zahod. 

Zelezar: Jemec, Kos, Langus, Strnad, 
Kovač, Mežek, Rajgelj, PogaČar. 

Triglav: Gatalo, Tilinger, Pertot, Gunčar 
I, Hafner, Gunčar II, Zodvažnik, Ambro-
žič, Keserič. 

Domačini so pričeli tekmo zelo dobro. 
Zaradi dobrega servisa in uč inkovi to za
ključenih »kontra« žog so tudi hitro in 
visoko dobili prvi niz. Potem pa so domači 
močno popustili, igralci iz Kranja pa so se 
razigrali in rezultat izenačil i . Gostje iz 
Kranja so igrali zelo borbeno, toda v konč
nicah nizov je prišla do izraza večja rutina 
Žirovničanov, ki je tudi odločila tekmo. 

Sodnik Zoreč ie svoje delo opravil dobro. 
M.. I. 

TEČAJ ZA UČITELJE 
SMUČANJA 

Področni zbor ZVUTS Jesenice 
objavlja naslednje: 

S olski center za tel es n o vzgoj o 
Ljubljana razpisuje TEČAJ ZA UČI
T E L J E SMUČANJA. Tečaj bo pote
kal v dveh delih. Prvi del tečaja bo v 
Kranjski gori od 11. do 20. decem
bra 1981. 

Splošni pogoji: Prijavijo se lahko 
kandidati, ki imajo dopolnjenih 18 
let starosti in dokončano šolo II. 
stopnje (srednja ali poklicna). Kan
didati morajo imeti opravljen tečaj 
za vaditelja smučanja in najmanj 
dve teti prakse, lahko so tudi tek
movalci, Ici imajo manj kot 50 jugo-
točk. 

Prijave je potrebno poslati do 
17, novembra 1981 na naslov: ZTKO 
Jesenice, poštni predal 85, 64270 Je
senice. 

ZTKO Jesenice 
PODROČNI ZBOR ZVUTS 
Jesenice 

MEDNARODNI 
TURNIR V KEGLJANJU 

NA LEDU 
Na ledeni ploskvi v dvorani v Podme

žaklji je prejšnjo nedeljo potekal medna
rodni turnir v kegljanju na ledu, ki ga je 
organizirala ekipa Zelezar. Nastopilo je 13 
ekip kegljačev na ledu iz Avstrije, z Bleda, 
Rateč, Kranjske gore in Jesenic. 

Zmagala je ekipa Gradbinec, druga je bi
la ekipa Vatrostalna, tretja pa ekipa Zele
zar, vse z Jesenic. 

I. H. 

AKROBATSKI SMUČARJI IZ MOJSTRANE 
PRED NOVO SEZONO 

V Mojstrani je med mladimi iz leta v leto 
večje zanimanje za akrobatsko smučanje 
— hov šport, ki si tudi pri nas vedno bolj 
utira pot. Zametki tega atraktivnega^ 
športa v naši domovini so prav v Mojstra
ni, pobudnik skokov in salt na smučeh pa 
je bil Iztok Pergarc. 

« Zaradi vse večjega zanimanja za ta šport 
'so v Mojstrani ustanovili sekcijo za 
akrobatsko smučanje , ki deluje v okviru 
Športnega društva Mojstrana. Klub sedaj 
šteje že več kot 20 mladih, ki se navdušuje
jo za vsemogoče vragolije na snegu, za sko
ke, balet in še kaj drugega. Člani niso le iz 
Mojstrane, temveč tudi iz drugih krajev: 
Jesenic, Kranja in drugod. Mladim navdu
šencem se je priključil tudi Gorazd Vonči-
na iz Kranja, ki je sedaj član mojstranške-
ga kluba, je pa lanski zmagovalec tekmo
vanj za jugoslovanski pokal v akrobat
skem smučanju. 

Člani kluba iz Mojstrane: Brane Rabič, 
Iztok Pergarc in nekateri mladinci so že na 
lanskih- tekmovanjih dosegli lepe uspehe. 
Akrobatski smučarji so že začeli z resnimi 
pripravami na novo sezono. Izvolili so 
novo vodstvo sekcije, sedaj pa se s »suhi
mi« treningi v telovadnici pripravljajo že 
za nova tekmovanja. V teku je akcija za 
pridobitev novih č lanov sekcije. Tudi v 
poletnih mesecih niso mirovali. Trenirali 

• so med drugim tudi v Švici na skakalnici iz 

umetne aiiuvt, trije člani se&cije "pa so * 
Avstriji uspešno opravili izpite za sojenje 
na mednarodnih tekmah v akrobatskem 
smučanju. 

V novi smučarski sezoni, ki je pred vrati, 
se bodo člani sekcije udeleževali vseh te
kem za jugoslovanski pokal, nastopali pa 
bodo tudi na tekmah za evropski in 
svetovni pokal. 

Tudi v novi sezoni bodo v dresih državne 
reprezentance v akrobatskem smučaniu 
nastopili trije člani sekcije iz Mojstrane, in 
sicer Iztok Pergarc. Gorazd Vončina in 
Brane Rabič. 

Najobsežnejša akcija mladih akrobat
skih smučarjev iz Mojstrane, v letošnji 
sezoni bo brez dvoma organizacija tekme 
za jugoslovanski pokal v akrobatskem 
smučanju, ki bo 29. do 31. januarja pri
hodnje leto. Glavni del tekmovanja bo po
tekal v Mojstrani. Nastopili bodo najboljši 
akrobatski smučarji, ki se bodo pomerili v 
skokih, baletu in prostem slogu. Teren za 
balet bodo pripravili na smučišču v Moj
strani, skakalnico na strmini pri Savskem 
mostu, za prosti slog pa se bodo preselili v 
Kranjsko goro, ker v Mojstrani ni primer
nih terenov. Člani sekcije so prepričani, da 
bo tekma uspešno izpeljana. Ker nimajo 
dovolj sredstev, so za pomoč predvsem v 
obliki reklam zaprosili več delovnih orga
nizacij. t .j. Ha),,,--

VISOKA ZMAGA ČLANOV IN TESNA ZMAGA 
ČLANIC NA ZAČETKU 

K K JESENICE : K K POSTOJNA 
92:69 (47:34) 

Telovadnica ŽIC, gledalcev 50, sodnika 
Lilik in Lipej iz Ljubljane. 

K K Jesenice: Zeleznik, Novak 20, Rizva-
novič 8, Je lovčan 6, Subotič, Berginc 6, 
Grzetič 4, Smolej 4, Božič 20, Lunder, Ma
tu čec 24, DomevSček. 

J e s e n i š k o č lansko moštvo je za otvoritev 
letošnje prvenstvene sezone premagalo ko
šarkarje iz Postojne, ki so v lanskoletnem 
tekmovanju osvojili tretje mesto. 

Domači so povedli takoj na začetku, Po-
stojnčani pa so s koši b ivšega mladinskega 
državnega reprezentanta Paternosta s črte 
za izvajanje prostih metov izenačil i , kar pa 
je bilo tudi vse, kar so uspeli v tem sreča
nju storiti. 

V peti minuti tekme so domaČi vodili že z 
osmimi točkami razlike, do konca polčasa 
pa so vodstvo povišal i na trinajst točk. V 
20. minuti prvega polčasa je krilni center 
gostujočega moštva Marini, sicer eden naj
boljših igralcev Postojne, napravil že peto 
osebno napako, kar je koristilo Jeseniča
nom, saj gostje zanj niso imeti ustrezne 
menjave. 

Tudi v drugem polčasu se slika na igri
šču ni spremenila. Domačini so zaigrali z 
mlajšimi igralci, ki pa prednosti niso izpu
stili iz rok. V petnajsti minuti so Jeseniča
ni vodili že skoraj s tridesetimi točkami 
razlike, ki pa so jo gosti, predvsem s črte 
za proste mete, ker so domači naredili že 
več kot osem osebnih napak (bonus), neko
liko zmanjšal i . 

Zmaga proti Postojni je sicer visoka a 
dosežena s poprečno igro domačega mo
štva, ki je prav gotovo sposobno igrati Še 
bolje. 

~V naslednjem kolu čaka Jesen ičane 
težko gostovanje proti Lesonitu v Ilirski 
Bistrici, drugouvrščenemu v lanskem 
prvenstvu. 

PRIČELI STA OBČINSKI LIGI ZA 
ST. PIONIRKE IN PIONIRJE 

ZTKO Jesenice, komisija za šolska 
športna društva, je tudi letos organizirala 
občinsko ligo za starejše pionirje in pionir
ke, samo tekmovanje pa bodo izpeljali 
delavci košarkarskega kluba Jesenice. 

V obeh ligah bodo nastopala moštva 
vseh šestih osnovnih šol v naši občini, 
igrali pa bodo po dvokrožnem načinu. 
Tako bo v tem tekmovanju nastopilo več 
kot 150 starejših pionirjev in starejših pio
nirk. 

Podoben način tekmovanja bo organizi
ran tudi za mlajše pionirke in mlajše pio
nirje, v počast i tev dneva mladosti prihod
nje leto pa ZTKO v sodelovanju s košar
karskim klubom Jesenice pripravlja še 
turnirski način tekmovanja za vse štiri 
kategorije pionirjev in pionirk. V naši 
občini se bo tako organizirano ukvarjalo s 
košarko približno 300 osnovnošolcev , za 
katere bo skrbelo deset vaditeljev. 

Za vaditelje je košarkarski klub organi
ziral strokovno izpopolnjevanje na nivoju 
občine, da bi č im bolje in enotneje vzgajali 
nove rodove košarkarjev. Dobro delo pa 
terja tudi odločitev aktiva učiteljev telesne 
vzgoje, ki so košarko izbrali za prednostno 
panogo (osnovne in srednje šole). 

Določena sta že tudi trenerja občinskih 
selekcij za vse štiri kategorije, kjer.bodo 
igrali le najboljši. To sta Brane Jerš in pri 
dekletih in Tone Novak pri fantih. 

Treningi selekcij so enkrat tedensko, za 
dekleta ob sobotah ob 8. uri. in za fante ob 
torkih ob 18. uri v telovadnici osnovne šole 
Prežihov Voranc Jesenice. 

Najbolj obetavni pionirji in pinirke iz ob
činskih reprezentanc bodo učenje košar
karskih veščin nadaljevali v kadetskih 
moštvih košarkarskega kkiba Jesenice. 

V prvem kolu tekmovanja so igrali: OŠ 
Prežihov Voranc Jesenice, OŠ Tone Čufar 
Jesenice, OŠ Kranjska gora, OŠ Mojstra
na, OŠ Koroška Bela, OS Žirovnica. 

Razpored 2. kola: OŠ Tone Čufar : OŠ Ži
rovnica (ponedeljek, 16. novembra, ob 
17.15 pionirke in 18.15 pionirji), OŠ Moj
strana : OŠ Koroška Bela (petek, 20. no
vembra, ob 15.3D pionirke in 16.30 pionir
ji), OŠ Prežihov Voranc : OŠ Kranjska 
gora (sreda, 18. novembra, ob 15.30 pio
nirke in 16.30 pionirji); 

M H 

COMET : JESENICE (ČLANICE) 62 : 63 
(27 : 32, 58 : 59) 

V prvem kolu slovenske košarkarske li-
.ge so je sen i ške Članice gostovale v Sloven
skih Konjicah pri novincu v ligi, pri ekipi 
Comet. Jesen ičankam se je v igri poznalo, 
da nekaterim igralkam manjka skupnih 
treningov, zaradi Česar je ekipa delovala 
neuigrano. Vendar pa so to slabost odpra
vile z veliko borbenostjo, predvsem na 
koncu drugega polčasa in v podaljšku. . 

Na tekmi so domače igralke presenetile z 
disciplinirano igro, ki je gostje, kljub večji 
izkušenosti in kvaliteti, niso uspele razbiti 
vse do 17. minute. Zadnje tri minute prvega 
polčasa pa so zaigrale dobro v obrambi in 
napadu ter povedle z devetimi koši , kar je 
bila tudi največja razlika na tekmi. 

V drugem polčasu so igralke Cometa 
pričele loviti razliko, pri čemer sta jim ne
koliko pomagala tudi sodnika, tako da so v 
15. minuti prvič povedle s 57:56. Zadnjih 
pet minut niso uspele, predvsem zaradi po

žrtvovalne obrambe Jeseničank. doseči 
več kot točko, Jesen ičanke pa so kljub ne
koliko zmedeni igri v napadu izenačile s 
košem VavpotiČeve v 19. minuti. V tej 
minuti je morala na klop zaradi petih oseb
nih napak Stražišarjeva, tako da so gostje 
podaljšek pričele nekoliko oslabljene. 

1 — V podaljšku domačinke niso ponovile 
presenečenja iz drugega polčasa in Jeseni
čanke so si v gosteh priborile tesno, ven
dar zasluženo zmago. 

Vse igralke jeseniške ekipe, ki so igrale v 
Slovenskih Konjicah, velja pohvaliti za 
borbenost, ki je prišla do izraza v najbolj 
kritičnih trenutkih tekme. 

Jesenice: Lah 2, Slamnik 6, Malkoč, 
Stražišar 2, Mlačnik 10, Krznarič. Ulčar 
11, Smolej, Vavpotič 32. 

V drugem kolu SKL članice -Jesenice zo
pet gostujejo in to v Mengšu. 

T. 

OBVESTILO KEGLJAČEM 
Kegljaški klub Jesenice obvešča 

vse prijavljene kandidate za klub
sko prvenstvo, da se zglasijo 17. no
vembra ob 15. uri na kegljišču v 
Podmežaklji . 

T K K K Jesenice 

RAZPORED PRVENSTVA 
ŽELEZARNE 
V ODBOJKI 

ZA LETO 1981 
I. SKUPINA - sreda, 11, novembra, ob 

16. uri: SEO-TKR-NG, Valjarna bluming-
Štekel, Strojne delavnice, Žičarna. 

II. SKUPINA - sreda, 11. novembra, ob 
18. uri: KSI, HV Bela, HV Jesenice, Ener
getika. 

III. SKUPINA - sreda, 18. novembra, ob 
16. uri: Vzdrževanje, Družbena prehrana. 
Transport, Plavž. 

IV. SKUPINA - sreda, 18. novembra, ob 
18. uri: Remontne delavnice, Jeklarna, L i 
varna, Elektrode. 

Prvo poi finale — sreda, 25. novembra, 
ob 16. uri: (prvi iž I. in III. skupine: drugi iz 
II. in IV. skupine). 

Drugo polfinale — sreda, 25. novembra, 
ob 18. uri: (prvi iz II. in IV. skupine; drugi 
iz I. in ni. skupane). 

Iz vsake polfinalne skupine igrata po dve 
ekipi TOZD oziroma delovnih skupnosti v 
FINALU, ki bo v sredo, 2. decembra, ob 
16. uri v telovadnici ŽIC. 

Vse tekme bodo odigrane v telovadnici 
ŽIC. ! 

POMEMBNI USPEHI JESENIŠKIH 
NAMIZNOTENISAČEV 

Čeprav se o j e sen i škem namiznem tenisu 
piše bolj malo, še ne pomeni, da ne delajo, 
da je klubsko življenje zamrlo. Obratno: v 
zadnjem Času celo dosegajo pomembne^ 
uspehe kljub zelo težkim pogojem, v 
katerih delujejo. Društvene podpore in 
razumevanja so Žal deležni zelo malo kljub 
neštet im obljubam odgovornih organov. 
Njihovo vztrajno in redno delo pa le prina
ša uspehe. 

Vadbo imajo v treh skupinah. Prva 
selekcija fantov dela pod vodstvom Petra 
Filipoviča in je najštevi lnejša. Drugo 
selekcijo fantov vodi Stane Babic, skrb za 
dekleta pa je prepuščena Mileni Štrumbl. 

Slednja skupina je v zadnjem času naj
uspešnejša. V njej prednjači Zora Zalokar, 
ki je pred kratkim ponovno osvojila naslov 
pionirske prvakinje Gorenjske tako v 
igrah posamezno, kot v parih s soigralko 
Niko Stražišar. Tudi ekipno prvenstvo 
Gorenjske je pri pionirkah pripadlo Jese
nicam. 

Na republiškem selekcij skem turnirju 
najboljših pionirk Slovenije na Jesenicah 
je Zalokarjeva osvojila med tridesetimi na
stopajočimi tretje mesto. Še večji uspeh je 
dosegla v tekmovanju članic SRS v Ptuju, 

KONČANO JE JESENSKO PRVENSTVO 
BALINARSKE ZVEZE ZA GORENJSKO 

V letošnjem prvenstvu Gorenjske v bali
nanju je nastala sprememba v tem, da se je 
prvenstvo razdelilo na dva dela, to je na 
jesenskega in spomladanskega. Ker se je 
balinarski Šport na Gorenjskem močno 
razširil, so klubi po kvaliteti razdeljeni na 
prvo in drugo ligo. V prvi ligi tekmuje 
osem klubov, v drugi pa deset. 

Uvrstitev v prvi ligi je po zakl jučku, 
jesenskega dela naslednja: BK Radovljica 
11 točk, BK Jesenice 9, BK Huje Kranj 8, 
sledijo pa: b K Trata - Škofja Loka, BK 
Loka 1000 - Škofja Loka, BK Žiri. BK 
Borec Kranj, BK Kokra — Kranj. 

V drugi ligi je uvrstitev naslednja: 1. BK 
Lesce 16 točk, 2. BK Čirče - Kranj 12, 3. 
BK Kres — Partizan Javornik 10, sledijo 
pa: B K Center — Kranj, BK Primskovo — 
Kranj, BO Partizan - Bled, BK 5. avgust 
Tržič, BK Alpetour - Radovljica, BK. 
Partizan — Križe, BK Vodovod, stolp 
Kranj. 

Po rezultatih sodeč je borba med ekipa
mi zelo ostra, tako da bodo vodeči klubi 
morali zastaviti vse sile in se temeljito 
pripraviti, če nočejo izgubiti primata na 
Gorenjskem. Uvrstitev ekip Jesenic in 
Kresa je zaenkrat zadovoljiva, treba pa bo 
v spomladanskem delu z redno vadbo in 
borbenostjo utrditi položaj in ga po mož
nosti še izboljšati. To posebno velja za BK 

kjer je v drugi skupini članic osvojila prvo 
mesto. Njena zbirka pribor j enih pokalov 
se veča od nastopa do nastopa. Na isti 

£rireditvi je presenetila tudi Štrumblova, 
i je v skupini najboljših članic SRS osvo

jila tretje mesto. 
Na selekcijskem turnirju mladink Go

renjske v Krizah sta presenetili tudi 
pionirki Mojca Aupič in Nika Stražišar z 
osvojitvijo prvega oziroma tretjega mesta, 
Eva Trček pa je osvojila peto mesto. 

Ženska ekipa nastopa letos prvič tudi v 
I. A republiški ligi, ker si je vstop v ligo 
priborila v kvalifikacijskem tekmovanju. 
V prvem delu tekmovanja, ki je razdeljeno 
na štiri dele, je osvojila šes to mesto. 

Moška ekipa, ki nastopa v 1. B republiški 
ligi, je v prvem delu osvojila četrto mesto.. 

Številni pionirji tokrat še niso dosegli 
pomembnih uspehov, lahko pa jih pričaku
jemo glede na njihovo perspektivnost in 
prizadevnost že v naslednji sezoni. 

Naj omenim še to, da sta v pionirski 
reprezentanci Slovenije na igrah treh 
dežel v Celovcu nastopila tudi naša igralca 
Jaki Veber in Zora Zalokar; fantje so osvo
jili prvo. dekleta pa drugo mesto. 

•Jesenice, ki je bil več let nazaj med naj
boljšimi klubi na Gorenjskem. Mladi klubi 
so tesno za prvimi in bodo skušal i prodreti 
v sam vrb te panoge. 

Istočasno je bilo zaključeno tudi turnir-
sko srečanje naših ekip. ki so sodelovale 
po Sloveniji in v Italiji. 

Naj omenim, da je BK Jesenjce gostoval 
z dvema ekipama in BK Kres z eno v Orza-
nu — Italija. Prva ekipa Jesenic se ni* 
uvrstila, druga ekipa, sestavljena iz starej
ših igralcev, je dosegla drugo mesto, pokal 
in medalje. Ob 30-letnici obstoja, je Bali
narska zveza Slovenije podelila petim 
zasluženim delavcem Gorenjske, med 
njimi tudi članu BK Jesenice Stanetu 
Pulcu, spominske plakete za dolgoletno 
delo v balinarskem športu, za kar mu 
iskreno čest itamo. 

Želimo, da bi Balinarski klub Jesenice še 
naprej ostal med vodilnimi klubi Gorenj
ske. Treba pa bo Še več kolektivne igre in 
dobrih medsebojnih odnosov. Opaža se 
stagnacija v balinarskem športu na Jese
nicah. Vodstvo kluba bo moralo poskrbeti, 
da bodo medsebojni odnosi bolj tovariški , 
tehnična komisija pa bo morala bolj 
poskrbeti za mlajše kadre in boljše odnose 
med aktivnimi igralci, če hoče, da se bn 
nadaljevala tradicija dobrih uspehov in 
kolektivne igre v klubu. s\* 


