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V APRILU 414.835 DIN OSEBNIH NADOMESTIL 
ZA TEHNIČNE IZBOLJŠAVE ŠTEKEL SE JE USTAVIL 

Odbori za gospodarstvo so v preteklem mesecu obravnavali 
dvajset v proizvodnjo uvedenih tehničnih izboljšav, koristnih 
predlogov in idej ter jih 19 pozitivno ocenili in odobrili posebna na
domestila. Skupni prihranki oz. koristi znašajo 19,187.289,00 din, za 
kar je 45 novatorjev prejelo 414.835,00 din posebnih nadomestil ali 
2,16 % od ugotovljenih prihrankov. 

TOZD PLAVŽ 
Avtorjem Viliju Kelihu, Rudiju 

Horvatu in Janu Stenovcu je bilo 
za zamenjavo blokirnih mehanskih 
stikal z blokirnimi stikali na indu
cirano napetost na poševnih dviga

lih V P I in V P II odobreno izplačilo 
tretjega posebnega nadomestila. Za
radi vremenskih razmer, obrabe in 
težkih obratovalnih pogojev so imeli 
velike težave na mehanskih blokir
nih stikalih. To je povzročalo zasto-

PREOBREMENJENI S TEKOČIMI PROBLEMI 
SE PREMALO ZAVZEMAMO ZA DOLGOROČNE 

REŠITVE 
Nerazpoloženje in negodovanje med delavci temeljnih organizacij 

združenega dela in delovnih skupnosti naše železarne kažeta, da z mnogi
mi stvarmi niso zadovoljni, da se mnoga temeljna vprašanja za njihov tre
nutni položaj, še bolj pa za njihovo dolgoročno stabilizacijo rešujejo pre
počasi, preveč improvizirano in da se o njihovih interesih, pobudah in pro
blemih ne vodi dovolj računa. Mnogo stvari jih »žuli«, boli, na mnoga vpra
šanja ne dobijo ustreznega odgovora, tako, da včasih izgleda, da nam je 
marsikaj »ušlo iz rok«, kot pravimo. 

Prav gotovo tudi za našo železarno velja ugotovitev, ki jo je poudaril 
Mitja Ribičič v sklepni besedi na sedmi seji centralnega komiteja Zveze 
komunistov Jugoslavije, ko je dejal: »Zaradi tega, ker smo preobremenje
ni s tekočimi in gospodarskimi problemi, se premalo zavzemamo za ures
ničevanje dolgoročnih predpostavk, kar zadeva doseganje nove kakovosti 
v razvoju samoupravnih proizvodnih odnosov, tako da bi združeni delavci 
zagospodarili nad dohodkom in razširjeno reprodukcijo.« K temu bi lahko 
za naše razmere še dodali, da smo preveč sil in časa koncentrirali izklju
čno na izgradnjo jeklarne 2, čeprav je to dolgoročna kvalitetna rešitev, pa 
vendarle zaradi nje ne bi smele biti zapostavljene ostale razvojne naloge. 

Ne bi si smeli zapirati oči pred zelo posplošenim mnenjem, da v naši 
železarni bolj gasimo trenutno situacijo, kot perspektivno rešujemo stvari. 
Poglejmo le nekaj izmed mnogih vprašanj, ki se pojavljajo v razgovorih v 
formalnih ali neformalnih skupinah. 

Že od dvanajstega kongresa Zveze komunistov Jugoslavije nenehno 
in na vseh nivojih poudarjamo, naj bo bistvena smer akcije na družbeno
gospodarskem področju opiranje na lastne sile, kar pomeni, da moramo 
kar najbolj optimalno izkoristiti lastne proizvodne, materialne, kadrovske, 
znanstvene in druge zmogljivosti in s tem izkoristiti prednost našega so
cialističnega samoupravnega sistema. Ne da bi zanikali nekatere kvalitet
ne premike, predvsem pri izvozu in izdelavi nekaterih rezervnih delov do
ma, ki smo jih pred tem uvažali, moramo priznati, da imamo v navedenih 
dejavnikih še mnoge neizkoriščene rezerve. 

Nekaj zadnjih let se" permanentno srečujemo s pomanjkanjem poliz
delka, predvsem kvalitetnega in še tega običajno razporejamo po načelu, 
»da bo volk sit in koza cela«, namesto, da bi imele prednost najbolj pro
duktivne in prodajno uspešne temeljne organizacije. Podobno lahko ugo
tavljamo pri kadrih, ko smo nekaj imenitnih operativnih kadrov »zamrznili« 
v pisarnah, dalje o številnih neizkoriščenih kadrovskih potencialih, o veli
kih rezervah na področju racionalizatorstva in novatorstva in podobno. 

Pogosto se v razgovorih pojavlja tudi vprašanje združevanja dela in 
sredstev z delom in sredstvi v drugih organizacijah, pri čemer je še vedno 
več besed kot dejanj. Vzemimo samo primer združevanja dela in sredstev 
z delom in sredstvi kovinsko predelovalne industrije v občini, o čemer se 
že nekaj let jalovo pogovarjamo, ne da bi pri tem v naši železarni kazali 
kakšen posebni interes za to, nasprotno, pri oskrbovanju s polizdelkom 
jih odpravimo »kar na hodniku«. TOZD Monter Dravograd je združen v de
lovni organizaciji bolj evidenčno kot dohodkovno, pa tudi v nekaterih dru
gih začetih aktivnostih glede združevanja dela in sredstev smo ostali na 
pol poti. 

Tudi v okviru SOZD Slovenske železarne je ostalo v pogledu združe
vanja dela in sredstev še mnogo stvari nedorečenih, na prvotni stopnji, 
kot pravimo. Bore malo vemo delavci temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti naše železarne o delu skupnih služb SOZD Slo
venske železarne in sploh o tem, kakšne koristi imamo od SOZD Sloven
ske železarne. Vemo le to, da tako kot za naše skupne službe, tudi za 
skupne službe SOZD Slovenske železarne odmerjamo potrebna sredstva 
še vedno proračunsko. 

Najbolj »vroče« vprašanje, ki buri delavce temeljnih organizacij in 
skupnih služb pa so številna neurejena vprašanja na področju dohodkov
nih odnosov na sploh in še posebno pri delitvi osebnih dohodkov, ne sa
mo v pogledu višine in velikih razponov, temveč predvsem v pogledu neu
rejenih osnov in meril za delitev osebnih dohodkov, pri čemer se nemalo
krat vsiljuje občutek, da se to od TOZD do TOZD in delovne skupnosti do 
delovne skupnosti »kroji« zelo različno, neodvisno od opravljenega dela 
in rezultatov dela, oziroma prispevka k novo ustvarjeni vrednosti. 

Ta in še mnoga druga vprašanja burijo naše delavce, ki so sicer do
volj strpni, vendar pa ob tem ne bi smeli pozabljati, da zaradi vseh teh in 
drugih nerešenih vprašanj upada vnema za politično in samoupravno de
lovanje, da se med delavci pojavlja tudi zmeda in nezaupanje v skorajšnjo 
samoupravno in učinkovito rešitev vseh teh vprašanj. Ob vsem tem se bo
mo tudi v naši železarni, kot mnogokje drugje, morali spoprijeti s prisotno 
miselnostjo »kako preživeti« in jo nadomestiti z dolgoročnejšo stabiliza
cijsko usmeritvijo. 

KAKO SMO DELALI V APRILU 
Glavna značilnost proizvodnje v mesecu aprilu je bila na eni strani zelo 

dobra proizvodnja TOZD Plavž in Jeklarna, na drugi strani pa sta bili v tem 
mesecu dve večji okvari v TOZD Valjarna žice in profilov ter v TOZD Valjar-
na bluming stekel, ki sta negativno vplivali na izpolnjevanje programa in 
količino proizvodnje. Poleg tega je bila dobava polproizvodov iz tujih virov 
zelo slaba, saj smo dobili samo 569 ton in za uslužnostno prevaljanje 1.495 
t o n ' (Nadaljevale na 6. strani) 

je, kar se je negativno odražalo na 
proizvodnji. Zato so avtorji proizku-
šali. najti rešitev, ki bi najbolje 
ustrezala zahtevam proizvodnje in 
vzdrževanja. Izvedli so zamenjavo, 
k i se je v času obratovanja novih 
stikal pokazala kot zelo uspešna, saj 
so stikala dosti zanesljivejša v, obra
tovanju, obenem pa je potrebno 
manj vzdrževalnih posegov in je 
tako tudi manj zastojev. 

N a seji odbora za gospodarstvo je 
bilo istim avtorjem odobreno" izpla
čilo tretjega posebnega nadomestila 
za zamenjavo kopirnih stikal za po
ševna dvigala na plavžu I in II. Ko
pirna stikala so bila zaradi starosti 
unikati in za njih ni bilo več rezerv
nih delov. Posamezni deli so bili 
močno izrabljeni in delno polom
ljeni, zaradi česar so bili potrebni 

(Nadaljevanje na 3. strani) Komandni prostor RTP Jesenice {joto I. Kučina) 

VPLIV ZNIŽANJA OZIROMA ZVIŠANJA PLANIRANIH 
STROŠKOV NA POSLOVNI REZULTAT 

Vsak ekonomski subjekt zaradi racionalnega ekonomskega obna
šanja spremlja rezultate svojega dela. Osnovni in zelo preprost kaza
lec je razlika med lastno ter prodajno ceno proizvodov. Z njimi ugoto
vimo, ali je naš proizvod akumulativen, nam pokrije nastale stroške 
ali pa nam prinaša izgubo. 

Lastno ceno proizvoda v Železarni 
Jesenice sestavljajo s samoupravnim 
letnim planom dogovorjeni norma
tivni materialni stroški, z zakonom 
predpisana amortizacija ter akon
tacije osebnih dohodkov s prispevki 
na osnovi bruto osebnih dohodkov. 
Bolj preprosto lahko rečemo, da 
lastno (plansko) ceno sestavljajo 
stroški vložka (normativni materi
alni stroški) ter stroški predelave na 
enoto proizvodnje. Normativni ma
terialni stroški so povezani s teh
nološko potjo ter strukturo vložne-
ga materiala za posamezen proizvod. 
Višina planskih normativnih mate
rialnih stroškov je tako odvisna od 
tehničnih normativov, saj so stroški 

le seštevek zmnožkov teh porab s 
cenami. Na enoto proizvoda so ti 
stroški enaki ne glede na skupno ko
ličino proizvodnje. Stroške predela
ve sestavljajo storitve TOZD ter 
ostali primarni stroški, kot so amor
tizacija, akontacija OD, zavarovalne 
premije, pomožni material itd. V 
veliki meri tudi stroški z večanjem 
proizvodnje na enoto padajo — so 
fiksni: 

Vrednost planirane proizvodnje 
po lastni oziroma planski ceni pred
stavlja osnovo za udeležbo v skup
nem prihodku oziroma za višino in
terne realizacije. 

Dejanski stroški, ki v proizvod
nem procesu nastajajo, pa planske 

POSLOVNI REZULTATI ŽELEZARNE 
Celotni prihodek Železarne je v prvem četrtletju letos znašal 5.639 milijo

nov dinarjev, to je za 13 % manj od načrtovanega. Za planom smo zaostali 
tako glede proizvodnje, namenjene prodaji, kot tudi glede doseganja načrto
vane poprečne prodajne cene. Od lanskoletnega pa je celotni prihodek večji 
za 33 %, na kar so v veliki meri vplivali prihodki TOZD v okviru naše delo
vne organizacije (interni dohodkovni odnosi med TOZD), in sicer so v pri
merjavi z enakim lanskoletnim obdobjem večji za 45 %. Brez upoštevanja 
teh internih razmerij bi bil celotni prihodek nižji za 4 %, oziroma bi bil dose
žen le 29 %. 

Materialni stroški poslovanja so 
znašali 4.337 milijonov dinarjev, ozi
roma so za 13 % nižji od načrtovanih 
in za 39 % višji od lanskoletnih. Na
bavne cene materiala so naraščale 
mnogo hitreje kot smo predvidevali, 
zato smo že do sedaj morali zanj od
šteti 11 milijonov dinarjev več, kot 
smo vkalkulirali v planske cene. Gle
de na linearnost doseganja planskih 
cen materiala, naj bi se nabavne ce

ne in planske cene materiala izena
čile šele v avgustu oz. septembru le
tošnjega leta. 

Finančni izid so poslabšale tudi vi
soke izvozne obveznosti, tako da so 
stroški izvoza znašali 39 milijonov 
dinarjev. 

Amortizacija je znašala 553 milijo
nov dinarjev in je večja od lanskolet
ne za 39 %, od načrtovane pa za 11 %. 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

DELO ODBOROV SAMOUPRAVNE 
DELAVSKE KONTROLE 

V TOZD V MANDATNI DOBI 
1981 — 1983 

V mesecu aprilu je potekel mandat samoupravnim organom temeljnih 
organizacij, delovnih skupnosti in delovne organizacije, med njimi tudi od
borom samoupravne delavske kontrole v temeljnih organizacijah (v nada
ljevanju besedila: odbori). Ker je sočasno s potekom mandata odborom na
stajala tudi diplomska naloga z naslovom »Uveljavljanje samoupravne de
lavske kontrole v železarni Jesenice«, v nadaljevanju podajam povzetke 
ugotovitev in predlogov iz diplomske naloge. Pri zbiranju podatkov so bili 
upoštevani zapisniki s sej odborov in ugotovitve iz razgovorov z nekaterimi 
predsedniki odborov. 

Samoupravna delavska kontrola 
je neločljiv in sestavni del samou
pravnega sistema, njene naloge pa 
izhajajo iz njenega temeljnega na
mena — uresničevanje in varstvo sa
moupravnih pravic delavcev. Njena 
glavna naloga je torej v dejavnosti, 
usmerjeni proti negativnim poja
vom, ki ogrožajo ali rušijo socialisti
čne samoupravne odnose. 

Pa poglejmo, kako se uveljavlja 
samoupravna delavska kontrola 
prek odborov v železarni Jesenice: 

Za ilustracijo navajam najprej po
datke o tem, kolikokrat so se sestali 
odbori v posameznih temeljnih orga
nizacijah, podatke o prisotnosti in 
številu obravnavanih zadev. 

r . >.. (Nadaljevanje s 17. strani), 

stroške lahko presežejo — imamo 
zvišanje stroškov ali pa so manjši — 
imamo znižanje načrtovanih stroš
kov. Vzrokov za eno kot drugo je 
več, na primer: 

— za znižanje: preseganje plani
ranega izplena, manjše porabe ener
getskih medijev ter ne nazadnje tudi 
ohlapni tehnični normativi. 

— za zvišanje: nedoseganje na
črtovanih izplenov, preseganje nor
mativnih porab, tudi objektivni raz
logi, kot izpad električne energije, 
nepianirani remont itd. 

V prvih treh mesecih letošnjega 
leta smo prodali 95.633 ton pro
izvodov osnovne dejavnosti. Vred
nost prodanih proizvodov skupaj s 
storitvami po lastni ceni je znašala 
4.416 milijonov dinarjev. Vrednost, 
k i nam jo je trg priznal, pa je zna
šala 4.144 milijonov dinarjev. Ne
gativna razlika je torej 272 milijo
nov dinarjev. 

Za nabavljeni material smo mo
rali odšteti 11.3 milijonov dinarjev 
več, kot pa smo v planske cene 
vkalkulirali. Prodaja na tujem trgu 
nam povzroča dodatne stroške, k i so 
v prvem tromesečju znašali 38.9 mi
lijonov dinarjev. Preseganje nabav
nih cen materiala R-3 ter dodatni 
stroški pri izvozu so zajeti v samo
upravnem sporazumu o skupnih os
novah za delitev skupnega prihodka 
in določanje internih cen, opredelje
ni kot skupen riziko vseh podpisnic 
sporazuma. Za ta znesek je manjši 
ostanek skupnega prihodka, ki se 
dali na TOZD glede na delež vlože
nega živega in minulega dela za do
seganje skupnega rezultata. 

(Nadaljevanje na 7. strani) 

PO DEVETIH DNEH 
NAJBOLJŠI 
PLAVŽARJI 

Po podatkih, ki nam jih te
densko posreduje statistična 
služba na sektorju za ekono
miko naše železarne, so po de
vetih dneh v maju najboljši 
delavci v TOZD Plavž, ki so iz
delali 4.326,5 tone grodlja in le 
malenkost zaostajajo za ide
alnim izvrševanjem mesečne
ga družbenega načrta. 

Delavci v TOZD Jeklarna so 
v tem času izdelali 11.227 ion 
surovega jekla in za dober od
stotek zaostajajo za idealnim 
izvrševanjem. 

Skupna proizvodnja po de
vetih dneh maja znaša 
31.417,5 tone, kar je skoraj šti
ri odstotke manj od idealnega 
izvrševanja mesečnega druž
benega načrta. 

Za prodajo je bilo v tem ča
su izdelanih 4.638,5 tone izdel
kov, kar je komaj polovico ko
ličine, ki bi jo idealno morali 
izdelati v tem času. 



CK ZK SLOVENIJE O AKTUALNIH 
VPRAŠANJIH KADROVSKE POLITIKE 

IN NALOGAH ZVEZE KOMUNISTOV 

INOVATORJI O NOVATORSTVU 

V ponedeljek, 16. maja bo centralni komite Zveze komunistov 
Slovenije na svoji sedmi seji obravnaval kot osrednjo točko dnevnega 
reda aktualna vprašanja kadrovske politike v družbi in naloge Zveze 
komunistov Slovenije. O tem je predhodno tekla javna razprava v 
organizacijah in organih zveze komunistov tudi v naši občini, nekaj 
izhodišč, stališč in mnenj pa smo objavili tudi v našem glasilu. 

Glede na to, da je kadrovska poli
tika ena od odločilnih poti za 
uveljavljanje oblasti delavcev le, če 
je tudi sama v polni meri demokra
tična, če so delavci subjekti in nosil
ci kadrovske politike, kakor je po
udarjeno v gradivu za javno raz
pravo, bo o gradivu in še prav 
posebno o osnutku stališč in sklepov 
o tej temi, ki bodo oblikovani na 
omenjeni seji centralnega komiteja 
in objavljeni za razpravo, morali 
spregovoriti v vseh osnovnih orga
nizacijah zveze komunistov, pa tudi 
v osnovnih organizacijah zveze sin
dikatov, k i imajo ustavno nalogo, da 
se borijo za tak položaj delavcev, 
kot ga določa ustava. Ustava 
namreč med drugimi nalogami sindi
kata opredeljuje tudi to, da se mora 
boriti za uresničevanje interesov de
lavskega razreda v kadrovski poli
tiki. 

V družbenem dogovoru o uresni
čevanju kadrovske politike v občini 
smo sicer opredelili vse demokratič
ne poti za uresničevanje kadrovske 
politike, vendar pa praksa kaže, da 
je le-ta še vedno v rokah le ožjih 
skupin, pa najsibo da gre za samo
upravne organe ali družbenopolitič
ne organizacije. Tako imamo, na pri
mer, opredeljeno, da razpisna komi
sija za kandidate, ki se javijo na 
razpis za poslovodne in druge 
vodilne kadre, zahteva pred razpravo 
o kandidatu mnenje krajevne skup
nosti oziroma družbenopolitičnih 
organizacij, kjer kandidat živi in 
mnenje -družbenopolitičnih organi
zacij kjer kandidat dela. Kljub vsem 
pozitivnim mnenjem, pa tudi nega
tivnim, dokončno oceno in mnenje 
daje, oziroma bolje rečeno oprede
ljuje koordinacijski svet za kadrov
sko politiko pri občinski konferenci 
SZDL, k i je dokončen. 

Ob takem ravnanju je očitno, da 
so demokratično imenovana razpis
na komisija in pridobljena mnenja 
velikokrat samo formalnost in da 
včasih prihaja do odločitev tudi pod 
mdividualnimi oziroma zelo subjek
tivnimi vplivi. O tako oblikovanih 
predlogih v končni fazi sklepajo de
legati v delavskih svetih po pravilu, 
da največkrat o predlaganem kandi

datu zvejo šele na seji — delavci, kot 
nosilci kadrovske politike pa šele po 
tem, ko je bil kandidat že sprejet ali 
zavrnjen. 

Tudi v naši občini, kakor ugotav
lja gradivo, o katerem bo tekla be
seda na ponedeljkovi seji central
nega komiteja Zveze komunistov 
Slovenije, se srečujemo s pojavi ka
drovskih monopolov, ki bodisi v 
imenu stroke bodisi v imenu politike 
tudi s kadrovanjem vsiljujejo svoje 
skupinsko-lastninske interese. Zato 
bi morali pri obravnavah o teh 
vprašanjih izhajati iz opredeljenega 
mnenja in stališča v omenjenem 
gradivu, ki pravi: 

»Od kadrovske politike je v 
odločujoči meri odvisno, kako se 
bodo oblikovale in izvajale družbene 
odločitve. Sile, ki v družbi odločajo 
o kadrih, so hkrati sile, k i imajo naj
večjo družbeno moč in vpliv. Vsak 
korak med normativnimi in stvar
nimi, v praksi uporabljenimi merili 
kadrovske politike je zato razkorak 
med proklamirano in dejansko ob
lastjo delavskega razreda v naši 
družbi, med formalno in dejansko 
socialistično demokracijo.« 

Vsi negativni pojavi so vsekakor 
posledica tega, kakor ugotavlja tudi 
gradivo za sejo centralnega komite
ja, ker je zveza komunistov v 
zadnjih letih obravnavala kadrovsko 
politiko preveč v zvezi z drugimi na
logami, čeprav je kadrovski politiki 
vselej namenjala veliko pozornost. 

Seveda smo skladno s tem, sicer for
malno poudarjali, vendar pa v 
praksi večkrat zanemarili kriterij 
kadrovske politike, ki mora biti spo
sobnost in pripravljenost kadrov za
vzemati se za stabilizacijo in dolgo
ročno razvojno politiko, ki odpira 
perspektivo, kakor tudi sposobnost 
in odločnost bojevati se za razvoj 
socialističnega samoupravljanja. 

Nedvomno se danes še srečujemo 
z ljudmi na odgovornih delih in 
opravilih, ki sedanjim zahtevnim na
logam tako v gospodarstvu kakor 
tudi v celotnem družbenopolitičnem 
življenju niso kos. Vendar pa 
istočasno ne bi smeli dovoljevati 
posplošene kritike kadrov in kriti-
zerstva, kar mnogokje že povzroča 
kadrovske krize v tem smislu, da se 
sposobni ljudje branijo prevzemati 
odgovorne in težavne družbene 
naloge. Vse češče se tudi poudarja, 
da so za vse sedanje težave krivi sta
rejši kadri, k i s svojo »starokopit-
nostjo« že zavirajo razvoj. Ob tem 
pa seveda zanemarjajo dejstvo, da 
so prav ti kadri postavili trdne 
temelje naši socialistični samo
upravni družbi s trdim in od
govornim delom in velikim odreka-

fnjem. Niso niti redki primeri, da 
posamezne kadre obravnavamo pre
več čustveno, z vidika simpatije ali 
antipatije do človeka, ne pa razum
sko, z vidika opredeljene kadrovske 
politike. Ista čustva nemalokrat pre
vladujejo ,tudi pri ocenjevanju 
opravljenega dela posameznega člo
veka. 

To je le nekaj primerov, ki kažejo 
na to, da bomo morali kadrovski 
politiki namenjati stalno skrb, pri 
tem pa seveda izhajati iz idejnopo-
litično opredeljenih izhodišč. 

STEKEL SE JE USTAVIL 
Na rotorju valjavniškega motorja stekel 5000 HP Westinghause je 

21. aprila ob 20.30 prišlo do preboja. Okvara je imela tak značaj, da je prese
gala tako prostorske kot fizične možnosti naših delavnic, zato smo za popra
vilo poklicali Sever Subotica. 

Že v soboto, 23. aprila zjutraj, so si 
njihovi predstavniki ogledali okvaro. 
Ker delno previtje ne bi zagotovilo 
zanesljive obratovalne sposobnosti, 
je bilo dogovorjeno, da je cel rotor 
treba previti, ker je motor bistvene
ga pomena za Železarno, bodo to na-

POSLOVNI REZULTATI ŽELEZARNE 
V PRVIH TREH MESECIH 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
Znatno večji porast stroškov od ra

sti celotnega prihodka je vplival na 
nizek dohodek, k i je znašal 749 mili
jonov dinarjev in je višji od lansko
letnega le za 2 %, za načrtovanim pa 
zaostaja kar za 25 %. Doseženi doho
dek torej ni zagotavljal pokritja 
vseh obveznosti iz dohodka in čiste
ga dohodka. Obveznosti iz čistega 
dohodka so znašale 440 milijonov di
narjev (to je 8 % celotnega prihodka, 
oziroma kar 59 % doseženega dohod
ka) in so glede na lansko enako ob
dobje večje za 36 %. Vzrok temu po
večanju so predvsem višji prispevki 
in nominalna odplačila obresti za 
dolgoročne devizne kredite za osno
vna sredstva. Stanje teh kreditov se 
sicer nominalno zmanjšuje, vedno 
večje pa so tečajne razlike, nastale 
pri odplačilih tujih kreditov. 

Čisti dohodek je bil dosežen le v 
višini 309 milijonov dinarjev, to je 
41 % pod načrtovanim in 25 % manj 
od lanskoletnega. Pri tem je treba 
poudariti, da ta višina čistega dohod
ka ne zagotavlja niti pokritja akon
tacij izplačanih osebnih dohodkov. 
Osebni dohodki so znašali 43.8 mili
jonov dinarjev, na sklade pa je bilo 
začasno razporejenih 63 milijonov 
dinarjev čistega dohodka. Končni re
zultat je bila izguba v znesku 198 mi
lijonov dinarjev. 

Ob upoštevanju čistega dohodka, 
ki so ga temeljne organizacije, ki ni
so poslovale z izgubo (Livarna, H V 
Jesenice, Jeklovlek, Strojne delavni
ce, Vzdrževanje, Energetika, Trans
port in delovne skupnosti) razporedi
le na poslovni sklad, rezervni sklad 
in sklad skupne porabe v višini 63" 
milijonov dinarjev, znaša konsolidi-
rana izguba 135 milijonov dinarjev. 

redili v čim krajšem roku, ki bi bil 
morda lahko samo 25 dni. Naša špe
dicija je v izredno kratkem času pri
skrbela tovornjak in tovor teže 
35.570 kp je še isti dan ob 18. ur iod-
peljal proti Subotici. Tja je prispel v 
nedeljo in takoj naslednji dan so pri
čeli z razstavljanjemmotorja. Za vsa 
dela so izdelali program, uspeli smo 
se z njimi dogovoriti za neprekinje
no delo in z res zavzetim delom je 
določen 18. maj kot dan izdobave ro
torja. Morda celo kakšen dan prej. Iz 
Subotice bodo rotor najprej odpeljali 
na struženje kolektorja v železarno 
Zenica (pri nas tako velike stružnice 
žal nimamo). 

Vzporedno s tem tečejo vzdrževal
na dela na steklu. Ista firma je raz
stavila glavno M G grupo, da jo preči
sti in preizolira, s čimer se bo izbolj
šala izolacija in zmanjšala verjet
nost okvar. 

Ob tej okvari, k i je za našo žele
zarno velike razsežnosti, se stopnju
je potreba po preizoliranju določe
nih električnih naprav. Naša delav
nica električnih strojev je s takimi 
posegi že na več motorjih 2000 H P 
za Sendzimir ogrodje uspešno izbolj
šala njihovo izolacijo. Žal pa se temu 
oddelku elektro remontnih delavnic 
že več kot dvajset let samo obljublja
jo novi prostori, delati pa mora v 
utesnjenih in občasno za delo nemo
gočih pogojih. 

CELOTNI PRIHODEK IN NJEGOVA RAZPOREDITEV 

(v milij. din) Plan 
I.—III. 83 I.—III. 82 L—III. 83 Indeks 

1 2 3 3:1 3:2 
Celotni prihodek 6.499 4.243 5.639 87 133 
Materialni stroški 5.005 3.110 4.337 87 139 
A M 498 398 ' 553 111 139 
Dohodek 996 735 749 75 102 

Obveznosti iz dohodka 471 323 440 94 136 
Čisti dohodek 525 412 309 ' 59 75 

Za osebne dohodke 442 371 ' 438 99 118 
Za poslovni sklad 22 32 39 176 121 
Za sredstva rezerv 19 14 6- 32 44 
Za skupno porabo 62 31 24 39 77 
Izguba -20 -36 -198 991 545 

Z E L E Z A R V pocinkovalnici žice-ffoto I. Kučina) 

»Z inovatorstvom smo v naši delavnici začeli že 1946. leta. Tistih nekaj 
lokomotiv, ki smo jih takrat imeli, je bilo starih in potrebnih popravila. Na 
Blejski Dobravi je stalo več starih vojaških lokomotiv, ki so bile poškodova
ne, in tam smo se oskrbovali z deli, ki smo jih potrebovali za popravilo naših 
lokomotiv. S sodelavcem sva že takrat izdelala centralne mazalke za parne 
lokomotive,« pripoveduje FRANC LAH, delovodja v lokomotivski delavnici v 
TOZD Transport. Tu je že od 1945. leta, ker ga je, kot pravi, zastrupil dim lo
komotiv tako, da vztraja še naprej na tem delu. Začel je kot ključavničar in 
tako kot so Diesel in elektro lokomotive spodrivale parne, se je tudi on po
stopoma spremenil v mehanika. Položil je strojevodski in kurjaški izpit, 
opravil nekaj tečajev in kot delavec z dolgoletno prakso postal delovodja. 

hladilno vodo,« je začel pojasnjevati. 
»Krivile so se kardenske osovine, s 
tem pa je nastajala velika material
na škoda. Po nekaj menjavah osovin 
smo začeli iskati napako. Ugotovil 
sem, da je kljub tovarniški izvedbi 
mazilni sistem narobe narejen. S so
delavcem Emilom Anderveldom sva 
vse skupaj dobro proučila in v naši 
delavnici so po najini zamisli mazil
ni sistem predelali, tako da sedaj do
bro deluje.« 

Drugo izboljšavo sta izvedla sku
paj z delovodjem vozovne delavnice. 
Dala sta predlog za izdelavo normal-
notirnega voza, na katerega bi lahko 
natovorili ozkotirno Diesel lokomoti
vo in jo pripeljali v normalnotirno 
delavnico. V sklopu lokomotivske de
lavnice sta namreč dve delavnici, za 
normalnotirne in za ozkotirne loko
motive. Ker imajo vedno v remontu 
po eno ozkotirno lokomotivo in dru
go v servisu, je večkrat prišlo do za
stojev pri popravilih. S tem, ko lahko 
tudi ozkotirno lokomotivo pripeljejo 
v normalnotirno delavnico, kjer po
tem opravijo remont, so skrajšali 
čas remontov, pa tudi pregled nad 
delom je po njegovih besedah boljši. 

»Pri lokomotivah se po določenem 
času obratovanja poškodujejo ban-
daže in taka lokomotiva ne sme osta
ti v prometu,« je začel pojasnjevati 
svojo tretjo inovacijo, k i jo je prijavil 
skupaj s sodelavcem Matevžem Haf
nerjem. »Do nedavnega smo te robo
ve obdelovali tako, da smo j ih naj
prej tolkli s pnevmatskimi kladivi, 
nato pa obrusili. To je bilo težavno 
in zamudno delo. Zamislil sem si do
kaj enostaven stroj, ki sva ga s sode
lavcem tudi izdelala. Zelo enostavno 
se ga da pritrditi na okvir lokomoti
ve in pri njenem premikanju se ro
bovi ostružijo. Stroj je narejen za lo
komotive iz serije 732 in 642. S tem 
smo olajšali delo pri ravnanju robov, 
preprečili morebitne nezgode ter 
znatno^skrajšali čas opravila, robovi 
pa so tudi bolj kvalitetno obdelani. 

Izvedli smo tudi precej manjših 
predelav, predvsem zaradi tovarni
ških napak, kljub temu, da je na lo
komotivah vse dognano. Pri teh pre
delavah moramo biti zelo previdni in 
preveč tudi ne smemo spreminjati 
ustroja naprav, saj obstajajo glede 
tega zelo strogi predpisi. Vseh izbolj
šav nismo prijavljali, čeprav smo po
nosni na svoje delo. Zavedamo se, da 
so železniški prevozi nuj nq_ potrebni 
za normalno obratovanje Železarne 
in da zato ne smemo zatajiti. Lahko 
rečem, da zaradi nas doslej še ni bilo 
zastoja.« 

Povedal je tudi. da si želi, da bi en
krat v bodočnosti razširili lokomotiv-
sko delavnico tudi na področje seda
nje vozovne delavnice in bi se nor
mativ zaposlenih povečal vsaj na 27 
ljudi. Sedaj j ih tukaj dela 22, skupaj 
s snažilko, za 20 lokomotiv, k i j ih je 
treba redno vzdrževati, ter za njiho
ve letne in triletne remonte. Postavi
ti bi morali tudi skladišče rezervnih 
delov, tako da bi doma lahko izvajali 
generalne remonte. Meni, da bi tako 
prihranili veliko denarja. Seveda to 
sedaj zaradi pomanjkanja deviz ni 
mogoče. 

Povedal je, da so si uredili lastno 
preizkuševalnico, tako da lahko vse 
pnevmatske sisteme pri Diesel in 
parnih lokomotivah popravljajo in 
preizkušajo sanii. 

»Nisem zaskrbljen, kako bo tukaj, 
ko bom odšel v pokoj. Z mlajšimi so
delavci sem zelo zadovoljen, sposob
ni so opravljati najzahtevnejša dela. 
Tudi najmlajše delavce, mehanike, 
ključavničarje, elektrikarje, lahko 
pohvalim. Pri našem delu je treba 
biti zanesljiv, strogo se namreč mo
ramo držati predpisov, ki zagotavlja
jo varnost prometa. Predvsem parne 
lokomotive so bombe na kolesih in 
če bi katera slučajno eksplodirala, bi 
bilo zelo hudo.« Franc je deloval tudi 
v racionalizatorsko inovatorski ko
misiji v Železarni. Takrat se je z ino
vacijami dosti ukvarjal. Narobe se 
mu zdi, da nekateri pri tem iščejo le 
vir zaslužka, da j im gre bolj za de
nar kot pa za delo samo. Drugi spet 
prijavljajo prav smešno majhne 
stvari, denimo pritrditev vijaka ali 
kaj podobnega in zato zahtevajo od
škodnino. 

»Ko sem bil še predsednik delav
skega sveta, sem vedno poudarjal, 
da ni potrebno, da nekdo sani izvede 
inovacijo. Dovolj je, da da idejo ozi
roma iniciativo za izboljšavo, pa če
tudi jo je prinesel od drugod, denimo 
z Železnice, le da je koristna«, je še 
dodal. 

»Vse lokomotive, pa naj so parne 
ali Diesel, so grajene po strogih 
predpisih, k i j ih moramo upoštevati 
pri popravilihin remontih, saj ne vo
zijo samo po Železarni, ampak gredo 
tudi ven, na odprte proge, do Lju
bljane, Maribora, ali celo v Zrenja-
nin, kadar so remonti. 

V povojnih letih smo bili edini v 
Jugoslaviji, k i smo predelovali stari 
Stefenson krmilni sistem, pri parnih 
lokomotivah, ki ni pravilno izkorir 
ščal paro, v popolnejši Heisingher 
krmilni sistem. To je bil za nas velik 
uspeh. Delo so takrat vodili stari 
mojstri kot Nande Hojak, Ivan Ško-
fic in Ivan Mazi, k i so svojo ljubezen 
do lokomotiv prenašali na nas mla
de. Nekaj iz tiste generacije nas še 
danes dela tukaj. 

V vsaki lokomotivi je več sklopov 
agregatov, k i j ih je treba popolnoma 
obvladati. Naprave so vedno moder
nejše in z novo tehnologijo se mora
mo sproti seznanjati. Parne'lokomo
tive počasi odhajajo v pokoj, na tirih 
pa se pojavljajo vedno novejše Die
sel hidravlične in električne lokomo
tive in sproti moramo spoznavati nji
hov ustroj.« 

To je delo, ki zahteva visoko uspo
sobljene delavce, zato je bil Franc 
večkrat na dodatnem usposabljanju 
v Zagrebu, v tovarni Janko Gredelj, 
v tovarni Duro Dakovič v Slavon
skem Brodu, pa v Budimpešti in dru
god. Redno se je moral tako kot osta
li sodelavci udeleževati tudi raznih 
tečajev, da bi bil kos vsem zahtevam 
pri popravilih in-remontih lokomo
tiv. 

»Tudi pri novih lokomotivah, k i j ih 
dobimo naravnost iz tovarne, lahko 
večkrat ugotovimo razne napake, 
kljub vsem testom in kontroli, k i so 
j im podvržene, še predno zapustijo 
tovarno. Lahko bi naštel celo vrsto 
izboljšav, ki smo j ih izvedli tukaj v 
delavnici, in k i sicer niso prinesle 
milijonskih dobičkov, so pa pripomo
gle k lažjemu delu pri popravilih ali 
k boljšemu delovanju posameznih 
ustrojev. Toda teh izboljšav nismo 
prej nikoli prijavljali. To počnemo 
šele v zadnjem času na iniciativo vo
dilnih delavcev v našem obratu,«- je 
pojasnil. 

Franc je doslej vložil tri inovacij
ske predloge, vedno v sodelovanju s 
katerim od sodelavcev. »Pri eni no
vejših lokomotiv iz serije 732 se je 
po nekaj mesecih začela pojavljati 
groba napaka na pogonu vetrila za 



V APRILU 414.835 DIN OSEBNIH NADOMESTIL 
ZA TEHNIČNE IZBOLJŠAVE 

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

(Nadaljevanje s 1. strani) . 
pogosti vzdrževalni posegi. Tudi 
možnost dobre nastavitve regulacije 
je bila zaradi iztrošenosti slaba. 
Avtorji so ob remontih zamenjali ta 
stikala z novimi, k i imajo boljšo 
lastnost nastavitve regulacije. 

TOZD H L A D N A V A L J A R N A 
JESENICE 

Avtorju Rudiju TroStu je bilo 
odobreno izplačilo tretjega poseb
nega nadomestila za izboljšanje izo
lacije . na varilnem- aparatu za 
točkasto varjenje pločevine. Varilni 
aparat za točkasto varjenje ploče
vine je sestavni del naprav za valja
nje dinamo pločevine in ima 16 gib
ljivih elektrod, s katerimi izmenoma 
pritiska in točkasto zvar j a konec in 
začetek dinamo traku pri vstopu 
v žarimo peč. Zaradi debelejših tra
kov dinamo pločevine je varjenje 
otežkočeno. Zaradi te problematike 
je avtor realiziral izboljšavo, k i 
prinaša tako materialne koristi kot 
prihranek na času. 

TOZD LIVARNA 
Avtorju Andreju Razingerju je 

bilo za nov način izdelave distanč-
nih obročev za kotle elektro peči 
odobreno izplačilo prvega posebnega 
nadomestila. 

Doslej so robove distančnih obro
čev posnemali ročno. Avtor predloga 
pa je naredil poseben vložek iz pla
stične mase, v katerega je pritrdil 
nož za posnemanje robov, v vložek 
pa je naredil še kanal za oblance. 
Nov način izdelave obročev je 
bistveno krajši, boljša pa je tudi 
kvaliteta izdelanih obročev. 

Avtorjema Matevžu Kl inar ju in 
Jožu Novaku je bilo dodeljeno 
tretje posebno nadomestilo za spre
membo namestitve kalupnih okvir
jev pri formanju žlindrnih ponev. 
Z omenjeno spremembo sta avtorja 
zmanjšala porabo žičnih vrvi, od
padlo pa je tudi delo ključavničar
jev, k i so morali žične vrvi priprav
ljati oziroma s sponami zvezati. 

T O Z D J E K 1 A R N A 
Avtorjem Fr ide r iku Omanu, 

Ivanu Žiber tu , J o ž u Rožiču in 
Mihaelu P i š č a n c u je odbor za go
spodarstvo odobril izplačilo drugega 
posebnega nadomestila za spremem
bo obzidave prehodnih žlebov S M 
peči. Z ustavitvijo obrata šamotarne 
je zmanjkalo določenih specialnih 
formatov samotnih opek, katere bi 
potrebovali za obzidavo prehodnih 
žlebov. Če bi hoteli te formate 
samotnih opek še naprej obdržati, bi 
se morali s proizvajalci to dogovori
ti, seveda pa pri tem plačati vse 
stroške, k i j ih zahteva uvedba 
specialnega formata v redno proiz
vodnjo. Zato so avtorji iskali druge 
rešitve in uspelo j im je specialne 
formate .nadomestiti s standardnimi 
formati ponvične samotne opeke, k i 
jo redno izdelujejo. To je bila tudi 
najenostavnejša in najugodnejša 
pot. Tako s temi formati že dalj časa 
(od ustavitve šamotarne) obzidujejo 
žlebove in ni nobenih motenj. 

Avtorjem F r i d e r i k u Omanu, 
Francu Potokarju, N i k u Tancar-
ju in Marjanu Demša r ju je bilo 
odobreno izplačilo drugega posebne
ga nadomestila za izdelavo mase za 
premaz vmesnih ponev na kontilivu. 
Iz strokovnih ocen je razvidno, 
da je doma izdelana masa K M I 
boljša od mase konti l i t -KL ter 
enakovredna masi OW 77, k i so jo 
uporabljali v začetku ' obratovanja 
kontiliva. Poleg večje uporabne 
vrednosti pa je masa K M I tudi ob
čutno cenejša, iz česar sledi, da so po 
izdelavi omenjene mase stroški pre
mazov mnogo nižji. 

T O Z D P R O F D L A R N A 
Avtorju Sandiju Bertonclju je 

bilo za spremenjen način pritrditve 
čeljusti na leteči žagi profilirke 
A L P I N A 350/5 odobreno izplačilo 
enkratnega posebnega nadomestila. 
Pred menjavo čeljusti za fiksiranje 
profila je bilo potrebno odstraniti 
hidravlična cilindra, saj je bilo le 
tako mogoče odviti vijake, s kate
rimi so pritrjene čeljusti. Avtor 
predloga je izvedel nov način pri
trditve čeljusti. Pri menjavi je treba 
popustiti le dve matici, sneti staro in 
namestiti novo čeljust in ponovno 
priviti matici. S to izboljšavo se je 
skrajšal čas menjave čeljusti, 
zmanjšala pa se je tudi poraba ma
teriala in nekaterih rezervnih delov. 

TOZD V A L J A R N A ŽICE I N 
P R O F I L O V 

Avtorju Janku Groharju je bilo 
za izdelavo zaslonov na obračalcih 
na valjčnicah predproge Jumping 
tria odobreno izplačilo enkratnega 
posebnega nadomestila. Prednost 
zaslonov je v bolj zanesljivem obra
čanju romb profilov na valjčnicah, 
s tem pa so se zmanjšali zastoji, koli

čina izmečka je manjša, bistveno pa 
je izboljšana tudi stopnja varnosti 
pri delu, saj je po uvedbi izboljšave 
veliko manj preobračanja blumov, 
ker j ih delavcem ni treba več obra
čati. S tem, ko ni treba ročno obra
čati blumov, se je zmanjšala tudi ne
varnost poškodb, ker delavcu ni 
treba stopati na samo progo. Zmanj
šan pa je tudi fizični napor pri obra
čanju blumov, saj dosegajo le-ti težo 
do 500 kg. 

Avtorjem L a d u J u r č i č u , F rancu 
Ravnihar ju in Janezu Gmajnarju 
je bflo odobreno izplačilo tretjega 
posebnega nadomestila za spremem
bo kalibracije zaključnega kalibra za 
dimenzijo žice profila od 5,5 do 
14 mm. Ta sprememba ne prinaša 
temeljni organizaciji prihranka 
samo V ekonomskem smislu, temveč 
pomeni tudi mnogo lažje delo 
valjavcev na progi, saj j ih je razbre
menila težkega fizičnega dela. . 

Avtorjem Janezu Peternelu, 
F rancu Hrastarju, Mi ros l avu 
Noču, Janezu Rozmanu, K a r l u 
Koblar ju , J o ž u Fi le ju , F rancu 
Ravniharju, E d u D o v ž a n u in J a 
nezu K o v a č u je bilo odobreno 
izplačilo drugega posebnega nado
mestila za dodelavo izvlačilife. verige 
za izvlačenje gredic 50 kv. in 
transport gredic od peči Custodis do 
proge profila 320: 

Ogrevna peč Custodis je grajena 
za ogrevanje gredic od 80 —130 kv. 
Tem dimenzijam je prilagojen žleb 
za izvlačenje kot tudi izvlačilna 

"veriga. Pr i valjanju pa nastajajo 
razni zastoji, k i porušijo ritem 
valjanja. Posledica tega je bila, da so 
po medfaznem valjanju ostajale 
gredice 50 kv. Pred izvedeno izbolj
šavo se je gredice 50 kv. prevaljalo v 
končni izdelek v valjarni profilov. Z 
ukinitvijo valjarne profilov se je 
zaloga teh gredic kopičila oz. so.bile 
te gredice dane v razrez za odpadno 
železo, kar je vplivalo na manjši iz-
izplen žice. Z dodelavo izvlačilne 
verige za izvlačenje gredic ter 
rešitvijo problema transporta gredic 
od peči do vstopnih valjčnic Jum
ping ogrodja in proge profila 320 so 
avtorji omogočili prevaljanje gredic 
kv. 50 v betonsko železo. 

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

Avtorjema Peru P a p i č u i n V i k 
torju Žanu je bilo za uspešno izve
deno popravilo in predelavo ventila 
za odpiranje visokotlačne vode za 
disceling črpalko odobreno izplačilo 
tretjega posebnega nadomestila. 
S predelavo sta avtorja odpravila 
vsakoletni uvoz ventilov, odpadejo 
pa tudi zastoji zaradi menjav ven
tilov, s čimer se je povečala proiz
vodnja bluminga. 

Odbor za gospodarstvo je obrav
naval tudi idejni predlog avtorjev 
Stanislava M a r t i n u č a i n A lek 
sandra Mandeljca, ki se nanaša na 
regulacijo količine hladilne vode 
glede na temperaturo za potisno peč. 
Sklenili so, da se predlog realizira 
v čim bolj enostavni izvedbi, izvede 
pa naj se tako, da bo obratovanje 
zanesljivo. 

Obravnavan je bil tudi predlog 
avtorjev Janeza Bička , A lkeksan -
dra Mandeljca i n Franca Brel iha , 
k i obravnava čiščenje dna komor 
globinskih peči v vročem stanju z za 
to posebej konstruiranim grabilcem, 
k i bi se montiral na kleščni žerjav: 
Odbor za gospodarstvo je na pred
log komisije za inovacije in podlagi 
strokovnih ocen sprejel sklep, da se 
ideja potrdi in se pristopi k realiza
ciji le-te. 

Avtorju Marjanu K n i f i c u je bilo 
za koristen predlog postavitve mreže 

nad izplakovalnim kanalom izpod 
tehtnice bluminga odobreno izpla
čilo enkratnega posebnega nadome
stila. 
. V nepokriti kanal za izplakovanje 

vode je padala okujina in večji kosi 
korenine, zaradi česar se je kanal 
mašil in ga je bilo potrebno sproti 
čistiti. Na predlog avtorja so nad 
kanalom pod tehtnice vgradili moč
no mrežo, k i zadržuje večje jeklene 
kose, okujino pa z lahkoto odnese do 
čistilne jame. Po vgraditvi mreže ne 
prihaja več do zamašitve kanala, od
stranjevanje kosov z mreže pa je 
bistveno lažje kot po prvotnem na
činu. 

T O Z D ŽIČARNA 
Avtorjema Avgustu Skubicu in 

Pavlu Jezeršku je bilo odobreno iz
plačilo drugega posebnega nadome
stila za montažo nastavka in mikro-
stikal za nastavitev stroja pri trga
nju žice. Pred uvedbo tehnične iz
boljšave je bilo na vsakem žičarskem 
stroju nameščeno po eno stikalo, k i 

. je služilo za ustavitev stroja pri 
trganju žice. P r i trganju žice je na-
penjalec udaril na drog ter ga 
zasukal za določen kot. S tem se je 
dvignila ročica vzvoda, odprlo sti
kalo in stroj se je ustavil. Udarec po 
stikalu je bil močan in zato živ
ljenjska doba stikal kratka. Z uved
bo nastavka in stikala za ustavlja
nje stroja pri trganju žice so bile od
pravljene pogoste menjave stikal in 
vsi zastoji v zvezi s tem. Nov način 
izklapljanja stroja se je izkazal kot 
zelo uspešen. 

Avtorjema F rancu N e č i m r u i n 
Bogdanu Mar inkovskemu je bilo 
odobreno drugo posebno nadome
stilo za zamenjavo vodoravnih 
odvijalcev linij s pokončnimi lastne 
konstrukcije na Esab linijah. Odvi-
jalci so sestavni del E S A B linij za 
proizvodnjo V A C žice. Stara kon
strukcija odvijalcev je bila vodorav
ne izvedbe. Z novo konstrukcijo od
vijalcev — pokončnimi — sta 
avtorja odpravila težave (okvare in 
motnje proizvodnje), ki so nastopale 
pri slabo konstruiranih originalnih 
navijalcih. 

T O Z D E N E R G E T I K A 
Avtorju Stanetu Žakl ju je bilo za 

izdelavo krmilnega ojačalnika za 
programator gorilnika v vročevod-
nem kotlu Bela odobreno izplačilo 
enkratnega posebnega nadomestila. 

Programator gorilnika v vročevo-
dnem kotlu na Beli mora imeti vgra
jen krmilni ojačalnik ža nadzor pla
mena. Avtor je skonstruiral in izde
lal ojačalnik iz domačih surovin in 
je popolnoma enakovreden uvože
nemu. 

Avtorjema Janezu Tomanu in 
Matevžu Rab iču je bilo za izdelavo 
rezervnega sistema napajanja i n - . 
strumentov z dušikom, namesto z 
zrakom iz omrežja, odobreno izpla
čilo enkratnega posebnega nadome
stila. Ob izpadih električne energije 
potrebujemo na mnogih napravah 
zadostne količine instrumentnega 
zraka. Pri ponovnem vklopu elek
trične energije pa se zaradi povečane 
porabe zraka v proizvodnji tlak 
instrumentnega zraka zniža pod 
kritično mejo. Avtorja predloga sta 
izdelala predelavo na sistemu na
gajanja instrumentov tako, da sedaj 
namesto z zrakom instrumente, na
pajajo z dušikom, katerega je vedno 
dovolj in ima konstanten tlak. Po 
vpostavitvi normalnega tlaka zraka 
pa se instrumenti ponovno napajajo 
z zrakom. 

S to predelavo je omogočen takoj
šen zagon zračnega kompresorja. 

RAZPORED DEŽURNIH ŽELEZARNE 
OD 16. DO 22. MAJA 

16. maja, E M I L AŽMAN, vodja sektorja novogradenj, Jesenicer, Titova 
štev. 3. štev. telefona 82-262, 

17. maja, BOŽIDAR B A R T E L J , podpredsednik PO, Jesenice, Titova 
štev. 3, štev. tel. 81-453, 

18. maja, J E R N E J HOČEVAR, vodja prodaje, Jesenice, Kejžarjeva 
št. 38, štev. tel. 81-118, 

19. maja, BERTI B R U N , vodja TOZD Jeklovlek, Jesenice, Cesta revolu
cije 1. a., št. tel. 82-798, 

20. maja, S T A N K O ČOP, vodja invest. razvoja, Žirovnrca 90/a, št. tel. 
80-036, 

21. maja, Z D R A V K O ČRV, vodja invest. razvoja, Jesenice, Cesta 1. maja 
32, št. tel. (doma) 2660, 

22. maja, M A R I N GABROVŠEK, vodja T K R , Bled, Ribenska št. 8. c, tel. 
š t 78-157. 

Dežurstvo je vsak delovni dan od 14. ure do 7. ure zjutraj naslednjega 
dne, i i i sicer tako, da je dežurni v tem času dosegljiv doma. Ob sobotah, ne
deljah in praznikih traja dežurstvo od 7. ure do 7. ure naslednjega dne. 

V času dežurstva mora dežurni opraviti en obhod po železarni, svoje vti
se vpisati v dežurno knjigo ter o tem poročati ob predaji dežurstva podpred
sedniku poslovodnega odbora. 

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 

D A T U M : DNEVNI: NOČNI: 

P O N E D E L J E K — 16.! 
T O R E K — 17. 5. 
S R E D A — 18. 5. 
ČETRTEK — 19. 5. 
P E T E K — 20. 5. 
SOBOTA - 21. 5. 
N E D E L J A — 22. 5. 

M I H A ŠLIBAR 
M A R J A N E N D L I H E R 
J A N E Z A R H 
BOGOMIR SVETINA 
F R A N C ARNEŽ 
F R A N C C E R K O V N I K 
BERTI KRAPEŽ 

M A R J A N DROLC 
J A N E Z FALETIČ 
M A R J A N T R O N T E L J 
DUŠAN ŠMID 
BORUT C E G N A R 
F R A N C NEČIMER 
S T A N E ERŽEN 

SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 3 
V dneh od 16. do 21. maja bodo delale naslednje obratne ambulante: 
D O P O L D N E : I. obratna ambulanta - dr. Metod Rešek in IV. obratna 

ambulanta — dr. Marija Može-Kovačič. 
D I S P A N Z E R ZA B O R C E : dr. Marija Može-Kovačič. 
D O P O L D N E : II. obratna ambulanta — dr. Janez Zaletel in III. obratna 

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

Zaletel in III. obratna ambulanta — dr. Zelimir Cesarec. 
Z O B N E A M B U L A N T E : 
D O P O L D N E : I. zobna ambulanta - v. dent. Viktor Stražišar in III. 

zobna ambulanta — dr. Bela Gazafi. 
P O P O L D N E : II. zobna ambulanta - dr. Alojz Smolej. 
Za borce vsak dan od 14.30 do 15.30. 
V soboto, 21. maja, samo dopoldne: II. zobna ambulanta — dr. Alojz 

Smolej. 

OBVESTILO DELAVCEM TOZD 
IN DELOVNIH SKUPNOSTI 

V TOZD V r a t n i podboji imajo na zalogi podboje III. a k v a l i 
tete; standardni podboji so po 350,00 din, podboji z nadsvetlobo 
pa po 550,00 d in . - -

Podboje lahko p l a č a t e i n prevzamete na ma l i prodaji 
Železarne . 

t^riprava kalupa za odlitje ponve za Skopje (foto I. Kučina) 

OBVESTILO UPOKOJENCEM TOZD HV JESENICE 

TOZD H L A D N A V A L J A R N A JESENICE obvešča vse svoje upokojene 
sodelavce, da prireja v soboto, 14. maja, od 10. ure dalje piknik na Poljanah. 

OOS TOZD H V Jesenice 

N a osnovi sklepa odbora za delovna razmerja pri DS TOZD Valjama 
debele pločevine z dne 22. aprila 1983 

OBJAVLJAMO 

prosta dela in naloge 
ŽERJAVOVODJA št. 3 šifra 1382 D-3 7. kat. 1 oseba 
Delo je za nedoločen čas na dve izmeni. 
POGOJI: Zerjavovodski tečaj. 
Prijave pošljite v roku 15 dni na naslov: Kadrovski sektor železarne Je

senice, C. železarjev 8, z oznako »za valjamo debele pločevine«. 

Po sklepu odbora za delovna razmerja TOZD Elektrode, z dne 18. aprila 
1983 in v skladu s pravilnikom o delovnih razmerjih ponovno 

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

OPLAŠČEVALEC E L E K T R O D EP-10 šifra 2566 D-4 10. kat. 2 osebi 

POGOJI: 
— poklicna šola kovinarske stroke, 
— odslužen vojaški rok. 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazih o izpolnjevanju pogojev v roku 

15 dni na kadrovski sektor železarne Jesenice, z oznako za TOZD Elektrode. 

Na osnovi sklepa odbora za delovna razmerja pri DS TOZD Valjarna de-
hele pločevine z dne 22. aprila 1983. 

O B J A V L J A M O 
prosta dela in naloge 

KONTROLOR NAROČIL šifra 1368 U-2 6. kat. 1 oseba 

POGOJI: dokončana dveletna administrativna šola. 
Prijave pošljite v roku 15 dni na naslov: Kadrovski sektor železarne Je

senice, C. železarjev 8, z oznako »za valjamo debele pločevine«. 

Ž E L E Z A R 3 



TOZD Jeklovlek SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 

Sprejeli so sklep, da se predlog št. 
2591 avtorja Staneta Martinuča, ki 
obravnava regulacijo hladilne vode 

TOZD Valjarna bluming stekel 

25. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
V četrtek, 28. aprila, je bila 25. redna seja odbora za gospodarstvo, k i jo 

je sklical in vodil predsednik Marjan Kristan. Obravnavali so šest točk 
dnevnega reda. 

Po pregledu sklepov predhodne 
seje, k i ga je podal vodja TOZD, so 
ugotovili, da so v glavnem izvršeni. 
Realiziran ni bil sklep, k i se nanaša 
na tedensko analizo nenamenskih 
slabov in izenačitev kategorij lužil-
cev z lužilci TOZD Hladna valjarna 
Jesenice. Sklep se odloži do julija, 
ko mora biti sprejet razvid delovnih 
nalog in opravil. Sklenili so, da sklep 
pod točko pet 24. redne seje ostane v 
veljavi, uvede pa se disciplinski po
stopek proti vodju proizvodnje, vod
ju oddelka bluming stekel, vodilne
mu tehnologu, izmenskim vodjem 
proizvodnje in vodilnim valjavcem 
stekla, kjer se ugotovi delež krivde 
in odgovornosti. Člani so bili tudi 
mnenja, da naj poslovodni odbor Že
lezarne, če meni, da je to potrebno, 
uvede disciplinski postopek proti 
vodju TOZD. Člani odbora so posta
vi l i vprašanje, ali v TOZD sploh po
trebujejo kontrolorja, če se kvaliteta 
ugotavlja šele v Hladni valjarni Be
la, oziroma zahtevajo obrazložitev, 
kakšne so kontrolorjeve zadolžitve 
in kakšna je njegova odgovornost. 

V nadaljevanju so obravnavali 
proizvodne rezultate v mesecu mar
cu in kumulativno za prvo tromeseč-
je. Ugotovili so, da je bila gotova pro
izvodnja v marcu dosežena 89,1 %, za 
prvo tromesečje pa 94,3 %. Odprema 
je bila v marcu v odnosu na plan do
sežena 92,1 %, v prvem tromesečju 
pa s 96,5%. Izpleni na blumingu so 
bili v marcu za 2,6 % nižji od planira
nih (izredno visoke glave in valjav-
ske napake), za prvo tromesečje pa 
so za 1,5 % pod planiranim. Boljši je 
bil izplen na steklu, in sicer za 1,8 %, 
v prvem tromesečju pa za 1,7 % nad 
planom. 

Odbor je ugotovil, da so v prvem 
tromesečju dosegli znižanje stro
škov za 22,414.009,96 din, in sicer na 
vložku za 13,774.228 din in na predela
v i za 8,639.782 din. Člani so zahteva
l i , da se pregleda postavke pri vožku, 
in sicer zvišanje zaradi manj prizna
nih dobropisov, čeprav ni iz jeklarne 
za odpadek nobene reklamacije, zvi
šanje zaradi primerov dvakratnega 
valjanja in zvišanje zaradi preklasi-
fikacij. 

Ob zaključku razprave o proizvod
nih rezultatih je člane odbora vodja 
TOZD seznanil še s finančnim poro
čilom za prvo tromesečje 1983, ki ga 
je TOZD zaključila z izgubo v višini 
30,293.00 din. 

Obravnavali in potrdili so operati
vni plan za maj, skupno z bilanco 
vložka. Plan je realen in ga je možno 
realizirati, predpogoj pa je, da pri
čne stekel z obratovanjem v predvi
denem roku (20. maj). 

Člani odbora so potrdili izplačilo 
tretje rente za inovacijski predlog št. 
2401 avtorjev Viktorja Žana in Petra 
Papiča, k i obravnava popravilo in 
predelavo ventila za odpiranje viso
kotlačne vode za diskeling črpalko. 
Izračun posebnega nadomestila zna
ša 12.438,00 din, ki si ga avtorja deli
ta v razmerju 50:50. 

Obravnavali so še inovacijski 
predlog št. 2723 avtorja Marjana 
Knifica, k i se nanaša na postavitev 
mreže, ki zadržuje jeklene odpadke. 
Člani so menili, da je to koristen 
predlog in potrdili izplačilo enkratne 
nagrade v višini 2.500,00 din. 

glede na temperaturo za potisno peč, 
izvede v čim bolj enostavni izvedbi, 
obratovanje pa mora biti zanesljivo. 

Obravnavali so inovacijski pred
log št. 2662 avtorja Janeza Bička s 
sodelavci, ki obravnava čiščenje dna 
komor globinskih peči v vročem sta
nju z za to posebej konstruiranim 
grabilcem, ki bi se montiral na kleš-
čni žerjav. Člani so menili, da je 
predlog koristen in se pristopi k rea
lizaciji. 

IN 

24. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
V petek, 22. aprila, je bila 24. seja odbora za delovna razmerja pri 

DS TOZD Varljarna bluming stekel, ki jo je sklicala in vodila predsed
nica odbora Olga Pervanja. Po pregledu sklepov prejšnje seje, ki so 
bili v glavnem izvršeni, so člani odbora obravnavali še kadrovsko 
problematiko in tekoče zadeve, t 

Kadrovik valjam, Janez Kramar, 
je poročal o gibanju zaposlenih v 
mesecu marcu, iz katerega je raz
vidno, da TOZD do plana zaposlenih 
manjka sedem delavcev, da je bila 
odsotnost z dela nekoliko nižja kot v 
predhodnem mesecu in da je bila 
odsotnost 1.262 dni ali 14,31% (za 
mesec februar 17,86). Največja od
sotnost z dela je bila zaradi rednih 
dopustov, in sicer 6,32 % in zaradi 
bolezenskih odsotnosti (5,94%). 
Skupna odsotnost temeljne organi
zacije je bila za 0,20 % nižja od pov
prečne odsotnosti v delovni organi
zaciji. V mesecu marcu je delovno 
razmerje prenehalo desetim delav
cem, sklenilo pa ga je enajst delav
cev. 

Člani odbora so potrdili razpore
ditev novosprejetih delavcev na za
četna dela in interne spremembe. 
Obravnavali so odpovedi delovnega 
razmerja, prošnje za ponovni spre
jem in prošnje za premestitev. 

Sprejeli so sklep, da vodje od
delkov pripravijo predlog potreb za 

počitniško delo, ki naj zajame šte
vilo delavcev in naziv del in opravil, 
na katera bodo razporejeni ti de
lavci. 

Vodja oddelka bluming stekel je 
odbor seznanil z dopisom o pro
blemu čiščenja obrata in pisarne in 
sanitarnih prostorov. Člani odbora 
so sprejeli sklep, da je potrebno v od
delku bluming stekel pregledati 
možnost združitve dela pomožnega 
delavca s kakim drugim delom in da 
se odobri tudi ustrezna kategorija. 
Predlog je potrebno poslati SEO — 
oddelku za organizacijo dela, isto
časno pa je treba poslati tudi za
htevo za zvišanje normativa za 
čistilko za oddelek bluming stekel. 
Do razrešitve odobritve normativa 
se na bluming razporedi čistilko, saj 
so prostori zelo zanemarjeni, upo
rabljanje sanitarij pa je skoraj ne
mogoče. 

V razpravi so sodelovali vsi člani 
odbora, vodja TOZD in iadrovik. 

I . N . 

TOZD Hladna valjarna Jesenice 

21. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Pred" praznikom 26. aprila, je bila 21. seja odbora za gospodarstvo pri 

delavskem svetu TOZD H V J , k i jo je sklical in vodil predsednik odbora 
Branko Strmole. Pri pregledu sklepov zadnje seje so ugotovili, da so izvrše
ni . 

Člani odbora so ugotovili, da je 
družbeni plan v mesecu marcu dose
žen le 80,27 %, tako da je dosežena 

.proizvodnja za prvo tromesečje zao
stala za planirano za 6,15 %. Glavni 
vzrok za tako občuten izpad proiz
vodnje je bil v pomanjkanju vložka 
in večji okvari na glavnem valjav-
skem stroju. Kvalitetni asortiment 
je nekoliko boljši, izdelano je bilo 
539,1 ton diname, 116 ton elmaga ter 
256,9 ton jekel. 

Potrdili so predlagani operativni 
plan za mesec maj v višini 1.500 ton. 
Od tega se predvideva 240 ton dina
me, 240 ton jekel ter 250 ton valja
nja, kot usluge za tuje naročnike. 
Plan je občutno nižji kot običajno za
radi nepredvidenega izpada proiz
vodnje v TOZD Valjarna Bluming 
Stekel. 

Člani odbora so pregledali uresni
čevanje stabilizacijskega programa 
za mesec marec in prvo tromesečje 
letošnjega leta. Na splošno je uresni
čevanje zastavljenih ciljev nekoliko 
slabše od preteklega obdobja, vzrok 
za to pa so, že zgoraj navedene teža
ve v proizvodnji. 

V mesecu aprilu je bilo obravnava
nih osem reklamacij, od tega dve 
opozorilni, pet neupravičenih in ena 
upravičena. Reklamacije se nanaša
jo na odstopanja v dimenzijah, dvo-

plastn^sti in neustrezne mehanske 
lastnosti. 

Odbor je obravnaval predlog 
OŠDC za prevrednotenje dvanajstih 
delovnih nalog, katere je odbor pred
lagal v potrditev delavskemu svetu. 

Pregledali so prošnje za denarno 
in materialno pomoč: 

— dijakov 4. letnika metalurške 
tehniške šole za prispevek pri orga
nizaciji maturantskega plesa, 

— Društva upokojencev Javor-
nik-Koroška Bela za prispevek za 
srečolov ob njihovem jubileju 11. in 
12. junija, 

— TVD Partizan BI. Dobrava za 
dobitek na srečolovu ob proslavi 
1. maja na Poljanah,^ 

— TVD Partizan Žirovnica za iz
gradnjo igrišča, k i bo namenjeno za 
rekreacijo mladine in odraslih, tudi 
delavcev Železarne,-

SEO — oddelek za študij dela in 
časa je odboru poslal v obravnavo 
nove normative dela za adjustiranje 
kolobarjev, delavcev v skladišču su
rovin, skladišču odpreme in na bob. 
lužilni napravi. Odbor je menil, da 
se predlagani normativ poskusno 
uvede za dobo treh mesecev. 

Ob koncu seje je odbor za gospo
darstvo za vodjo TOZD H V J potrdil 
osebno oceno v višini 20 %.. 

SŠ 

1. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
V torek, 26. aprila, je bila v TOZD Jeklovlek prva oziroma kon-

stituantna seja delavskega sveta. Sejo je začel in pozdravil vse navzo
če delegate dosedanji predsednik Janez Zidan. Delavski svet je zatem 
za delovnega predsednika izvolil Bogomirja Rozmana. 

Delegati so najprej obravnavali 
poročilo volilne komisije, ki ga je 
podala tajnica. Ugotovili so, da so 
bile volitve uspešne, nepravilnosti ni 
bilo, rezultati pa so bili objavljeni na 
oglasni deski. 

Sledilo je poročilo dosedanjega 
predsednika o delu v preteklem 
mandatnem obdobju, k i so ga so
glasno sprejeli. 

Delegati so na predlog izvršnega 
odbora osnovne organizacije sindi
kata za predsednika v naslednjem 
mandatnem obdobju izvolili Janeza 
Zidana, za njegovega namestnika pa 
Marjana Stojana. 

Novoizvoljeni predsednik se je 
navzočim zahvalil za zaupanje in 
poudaril, kako pomembno in zahtev
no nalogo opravlja delavski svet na 
področju samoupravljanja in gospo
darjenja. Zato je nujno, je poudaril, 
da se delegati sej redno udeležujejo, 
ker bodo le na ta način lahko 
uspešno sodelovali in poročali o delu 
delavskega sveta na svojih samo
upravnih delovnih skupinah. 

Sindikalni odbor je predlagal čla
ne v odbor za delovna razmerja, 
odbor za gospodarstvo, komisijo za 
uveljavljanje zakona o združenem 
delu in komisijo za ugotavljanje 
škode. 

V nadaljevanju so obravnavali 
poročilo razpisne komisije za ime
novanje vodja TOZD Jeklovlek, ki 
ga je podal predsednik Stane Hor
vat. Razpisna komisija je od sedmih 
prijavljenih kandidatov za vodja 
TOZD Jeklovlek predlagala Srečka 
Mežnarja, dipl. inž. metalurgije. 

Delegati so pa razpravi javno gla
sovala, in sicer: 12 delegatov je gla
sovalo »za«, 3 delegati pa so gla
sovali »proti«. 

Delavski svet je sprejel sklep, da 
se za vodja TOZD Jeklovlek ime
nuje Srečka Mežnarja, za mandatno 
dobo štirih let, od 1. maja dalje. 

N a predlog razpisne komisije za 
nabavo brusilnega stroja in na pod

lagi zapisnika 25. aprila so sprejeli 
naslednji sklep: 

Komisija je pretehtala prednost 
vseh strojev, kakor tudi možnost 
hitre dobave (upoštevala je tudi čas, 
potreben za pridobitev uvoznega 
dovoljenja) in predlaga samouprav
nim organom TOZD Jeklovlek, da 
nabavi brusilni stroj firme S troj-
import ČSSR, ki predstavlja tre
nutno najugodnejšega ponudnika. 
Komercialni sektor naj naredi vse 
potrebno, da se nabava čimprej 
realizira'. 

Ob koncu seje so sprejeli sklep, da 
v bodoče pod točko delegatska vpra
šanja delegata DS Železarne redno 
poročata o sklepih DS Železarne, 
kakor tudi delegati samoupravnih 
delovnih skupin, ki so člani DS 
TOZD Jeklovlek. 

E . T . 

1. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Predsednik odbora za gospodarstvo p r i delavskem svetu T O Z D 

Jeklovlek je 29. apr i la sk l ica l prvo sejo odbora v novem mandatu. 
Najprej so pregledali sklepe 18. seje i n ugotovil i , da so izvršeni , razen 
nekaterih, k i so akcijskega značaja . Odbor je sprejel sklep, da se 
pospeš i sprememba korekcije faktorja P3 , ka r je naloga tehnologa i n 
r ačunovod ja . 

Odbor je potrdil plan proizvodnje 
za mesec maj, k i znaša skupno 
1.870 ton, od tega je vlečenega jekla 
1560 ton, luščeriega 20 ton, brušene
ga 140 ton in valjano poboljšanega 
jekla 150 ton. Plan izvoza za mesec 
maj znaša 250 ton, in sicer za 
Poljsko. 

Obravnavali so predlog za stalno 
osnovo stimulacije za rast produk
tivnosti, ki je 87 kg na efektivno uro. 
Predlagani način stimuliranja za
gotavlja vrednost rezultata produk
tivnosti in poudarja izboljšanje 
strukture izdelkov. Preračun osnove 
po veljavnem modelu se oblikuje po 
lestvici. 

Odbor je predlog obračuna stalne 
osnove stimulacije potrdil in velja 
od 1. aprila. 

Informativno so obravnavali po
slovni rezultat za prvo tromesečje, 
ki izkazuje izgubo Železarne v 
znesku 198 milijonov dinarjev zaradi 
nedoseganja planskih ciljev. Izgubo 
imajo temelje organizacije material
ne proizvodnje, razen TOZD L i 
varna, Hladna valjarna Jesenice in 
Jeklovlek. 

TOZD Jeklovlek je v prvem tro
mesečju od planiranih 5751 ton do
segla 5918 ton, kar je 102.9%. Na 
vložku je znašalo znižanje stroškov 
3.243.571 din zaradi boljšega izplena. 
Izplen je bil planiran 93.7 %, dosežen 
pa 95.1 %. Plan izvoza v prvem kvar-
talu zaradi pomanjkanja naročil ni 
bil izpolnjen, razen zaostalih obvez
nosti za Poljsko. 

Odbor je ugotovil, da osebni do
hodki v prvem tromesečju glede na 
plan niso bili doseženi, ker ni bilo 
dohodka, ki vpliva na Čisti dohodek 
in njegovo delitev. 

Obravnavali so še ure za manjka
joče in nadure za mesec marec 1983 
in ugotovili, da se gibljejo v mejah 
družbenega plana. 

Odbor je obravnaval prošnjo T V D 
Partizan Blejska Dobrava za do
bitek za srečelov in odobril 300 kg 
odpadnega j'ekla. 

Informativno so obravnavali proš
njo sodelavke za zbiranje odpadnega 
lesa in jo zavrnili, ker je sklep o 
prepovedi zbiranja lesa še veljaven. 

T . E . 

PREGLED SESTANKOV SDS 

V današnji številki Železarja nadaljujemo pregled sestan
kov samoupravnih delovnih skupin iz 17. številke. Spomnimo 
naj, da so skupine obravnavale predvsem zadeve iz programa 
samoupravnih aktivnosti za mesec marec in april. Kot običaj
no bomo povzeli le tista stališča, vprašanja in predloge SDS, ki 
se nanašajo na ožjo obratno problematiko. 

Iz TOZD E N E R G E T I K A smo prejeli zapisnike SDS ener
getiki 1, 2, 3 in 4, parne naprave 1 in 2, delavnica toplotne 
energije, delavnica elektroenergije ter PIV energija 1, 2, 3 in 4. 
Člani SDS delavnica toplotne energije so obravnavali premij-
ski pravilnik. Predlagajo, da bi bil »denar, k i ga izgubijo tisti, 
k i so zaradi izostanka izgubili premijo, porazdeljen na ostale v 
posamezni dejavnosti«. SDS delavnica elektroenergije. predla
ga, da se primerjajo osebni dohodki in kasneje še pokojnine ti
stih, ki delajo v Železarni in drugih delavcev v občini. Menijo 
namreč, da so delavci železarne v tem pogledu zapostavljeni. 
Predlagajo tudi/da bi se del gibljivega dela osebnega dohodka 
prenesel v negibljivi del. 

V TOZD TRANSPORT so se sestale SDS lokomotivna de
lavnica, delavnica motornih vozil, elektromehanična delavni
ca, vzdrževanje proge, vodstvo, promet + vleka 1, 2, 3 in 4, teh-
talci ter avtomobilski prevozi. Vprašanj ali predlogov v zvezi z 
ožjo obratno problematiko ni bilo z izjemo SDS avtomobilski 
prevozi, ki želi, da bi j im nekdo iz vodstva TOZD prišel raz-
tolmačit premijski način nagrajevanja delavcev. , . • 

Iz TOZD DRUŽBENA P R E H R A N A smo prejeli zapisnike 
SDS vodstvo TOZD, restavracija Železarne, samopostrežna re
stavracija, kantine ter samski domovi. Tudi tu vprašanj v zvezi 
z ožjo obratno problematiko ni bilo. 

V DELOVNI SKUPNOSTI ZA K O M E R C I A L N E IN FI 
NANČNE Z A D E V E so se delavci sestali na dveh zborih: na 
enem vse SDS finančno računovodskega sektorja na drugem 
pa vse SDS komerciale. Predlogov ali vprašanj v zvezi z delo
vno problematiko ni bilo. 

Iz D E L O V N E SKUPNOSTI Z A K A D R O V S K E IN SPLO
ŠNE Z A D E V E TER INFORMIRANJE smo prejeli zapisnike 
SDS kadrovski sektor, CPSI, oddelek* splošne administracije 
(vključno s čistilkami), splošna varnostna služba ter PGRC. 
SDS oddelek splošne administracije omenja, da so zadolženi 
tudi za urejanje okolice. Zato se vprašuje, zakaj nihče ne od
strani starih avtomobilov poleg Kovačeve hiše. 

Iz" D E L O V N E SKUPNOSTI ZA E K O N O M I K O , T K R TER 
NOVOGRADNJE smo.prejeli zapisnike SDS oddelek za študij 
časa in nagrajevanje, ERC, glavni laboratorij, ter kemični la
boratorij H V B . SDS oddelek za študij dela in nagrajevanje je 
obravnavala med drugim tudi stališča v zvezi z nagrajevanjem 
v mehanični delavnici O T K in v raziskovalnem oddelku. SDS 
meni, da prizadete SDS pripravijo osnovni predlog nagrajeva
nja, toda v skladu s predlaganimi stališči. SDS ERC je med 
drugim razpravljala tudi o analizi normativov v delovni skup
nosti. SDS je proti takšnemu načinu nagrajevanja, kot izhaja 
iz sklepov zapisnika SDS RO. Sklenili so tudi, da se vodja 
strojne obdelave podatkov in vodja ERC z delavkami ponovno 
dogovorita za sestanek, na katerem bi obravnavali normiranje 
del v ERC. SDS glavni laboratorij je v razpravi o predlogu deli
tve sklada skupne porabe (dne 13. 4.) zelo kritično spregovorila 
tudi o osebnih dohodkih delavcev, zlasti tistih, k i imajo najni

žje kategorije. Vprašuje se, kako more znašati izplačan osebni 
dohodek v marcu za opravljenih 184 ur ,dela (tekačica) le 
8.383 din, »ko pa vemo, da je najnižja pokojnina z varstvenim 
dodatkom 8.300 din«. Osebni dohodki v železarni so zelo nizki, 
kljub raznim dodatkom za nočno, popoldansko in"nedeljsko de
lo (»le zaradi teh dodatkov nismo na repu OD v občini«), ugota
vlja ta SDS in vprašuje, kaj smo v železarni storili, da bi šli z 
OD v. korak z drugimi OZD. Na sestanku SDS kemijski labora
torij H V B je bilo precej razprave o nekaterih vprašanjih, s ka
terimi se srečujejo v svojem delovnem okolju. SDS opozarja 
na probleme v zvezi z nabavo tubus steklenic za prenašanje 
plina. Pravijo, da jih iz skladišča obveščajo, da j im artikli ste
klovine, k i so naročeni po katalogu domače proizvodnje, niso 
dostavljeni, ali pa j im ne ustrezajo. Ob beljenju laboratorija je 
treba poskrbeti za ponovno nadomestitev električne napeljave 
(ta je bila zaradi nepravilne montaže zračnikov K L N potrga
na) nad tehtnico. Glede na opozorilo varnostne kontrole je tre
ba poskrbeti, da bodo jeklenke s CO. ob vhodu v O T K - H V B pri
trjene k steni ter se bo iz istega prostora (izpred trgalnice) od
stranilo železne tesarske stole. Zabeležili so tudi prošnjo anali
tika za pline, ki želi, da se mu po možnosti vnese v normativ 
zaščitnih sredstev tudi dežni plašč. SDS nadalje opozarja, da 
laboratorijsko delo zahteva izjemno čistočo, da pa se zaradi ne
prekinjenega dela prav tu pojavljajo problemi, kajti čistilka 
vzdrževanju čistoče sama ni kos. Za čistočo si morajo prizade
vati tudi sami. Da pa tega dela ne bi opravljali vedno eni in isti, 
je vodja SDS predlagal, da se to v bodoče vpisuje v raportno 
knjigo. 

S pregledom ostalih zapisnikov ki so j ih prejeli doslej, bo
mo nadaljevali v prihodnji številki Železarja. 

Center za proučevanje samoupravljanja ter 
informiranje — Božidar. Lakota* ' " 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

O DELU KLUBOV OZN 

Današnji dan je hiter, komaj se 
obrneš, že mine. Živimo hitro, z 
nenehnimi skrbmi, ki nam jih pri
naša vsakdan. Sto in sto skrbi visi 
nad nami — inflacija, padec stan
darda, višanje življenjskih stroškov 
in še in še. Vsak dan ob pol osmih 
zvečer sedemo pred televizijo in po
slušamo, kaj je novega. Zanima nas 
vse, kar je v zvezi z nami. Potem pa, 
ko je vse to mimo, nam prikažejo ne
kaj posnetkov z iransko-iraškega bo
jišča, posnetke palestinskih brez
domcev, množico umirajočih lačnih 
otrok v Indiji. Vendar to ne seže več 
do nas. Tisoče kilometrov nas" loči od 
Indije, tako daleč je, kot da ne bi 
nikoli mogli do nje, do nas ne_ seže 
krik lačnih otrok in vse skupaj se zdi 
kar neverjetno. 

Včasih se nam prikaže na zaslonu 
zasedanje Organizacije združenih 
narodov, k i poskusa rešiti ali vsaj 
omiliti to težko situacijo, ki vlada v 
svetu. Zdi se nam, da je vse skupaj 
zaman, da svet drvi v propad, drvi z 
neznansko hitrostjo in nihče ga ne 
more rešiti. Svet je v rokah 
posameznikov — poti nazaj ni! Pa 
vendar le ni vse tako črno. Ne 
smemo držati križem rok, ne smemo 
dopustiti, da se nam zdi vse, kar se 
ne tiče nas, daleč in nedosegljivo. 
Saj je vendar večina ljudi na svetu 
za mir! 

N a večini osnovnih šol v naši 
občini, v ŽIC in v gimnaziji delujejo 
klubi OZN. Vemo, da j ih ne moremo 

rešiti, niti vplivati na probleme v 
svetu. Vendar pa poskušamo vsaj 
nekaj — seznaniti se s svetovno pro
blematiko, gledati nanjo tako, da se 
nam umirajoči otroci ne bodo zdeli 
tako daleč in — če se le da, jim prek 
republiškega centra pomagati. 

V letošnjem letu smo izvedli kviz 
tekmovanje, vendar ni povsem 
uspelo. • Od osnovnih šol sta se ga 
udeležili le osnovni šoli 16. december 
iz Mojstrane in Tone Čufar z Je
senic. N a regijsko tekmovanje se je 
uvrstila ekipa kluba OZN osnovne 
šole 16. december iz Mojstrane. 

N a pobudo nekaj pridnih učenk so 
pred nekaj meseci ustanovili klub 
OZN tudi v ŽIC. Ekipa je sodelovala 
na kviz tekmovanju in v končni 
uvrstitvi zasedla tretje mesto. 

Vsako leto prodajajo člani klubov 
OZN Unicefove novoletne voščilnice 
in tako dobijo nekaj denarja za 
svoje delovanje. Značke, nalepke in 
našitke pa prodajajo skozi vse leto. 

V aprilu je občinski center or
ganiziral predavanje pod naslovom 
Osvobodilna gibanja v svetu. Pre
daval je sekretar republiškega cen
tra klubov OZN Miloš Kuret. Pre
davanje je bilo popestreno z barvni
mi diapozitivi. Udeležba je bila za
dovoljiva. 

V Ljubljanski banki na Jesenicah 
je razstava pod .naslovom Sedem 
vrhov neuvrščenih, ki jo je organizi
ral občinski center klubov OZN, 
omogočil pa nam jo je republiški 

IZ 00 ZSMS DRUŽBENA PREHRANA 

14. MAJA ŠTAFETA 
MLADOSTI 

NA JESENICAH 
Štafeta mladosti bo v naši 

občini 14. maja. Sprejeli jo bo
mo ob 9.30 od planincev in bo 
potovala od Mojstrane prek 
Hrušice. kjer bo prispela ob 
lOf.10 na prireditveni prostor 
pred gledališčem Tone Čufar. 
Pot bo nadaljevala skozi žele
zarno Jesenice (kulturni pro
gram bo ob 10.24 pred glavnim 
vratarjem) na Koroško Belo, 
kjer bo pri OŠ Gorenjskega 
odreda v Žirovnici ob 11.06, od 
koder jo bodo mladinci pone
sli na Breg in jo ob 11.25 pri 
gostilni Anžon predali mla
dim iz Radovljice. 

center. Del te razstave je tudi v 
stavbi gimnazije. 

Ob koncu meseca maja .bomo or
ganizirali še eno predavanje. Pre
daval bo eden od , tujih študentov 
(morda iz Iraka). Natančen datum 
bomo objavili v Zelezarju. Vabljeni 
ste vsi, ki vas zanima mednarodna 
situacija v svetu. Predavanje bo (če 
bo mogoče) v spodnjih prostorih 
Kazine na Jesenicah. 

To bi bilo nekaj o delu občinskega 
centra. Seveda nisem pisala o vsem. 
Morda bi omenila samo še razstavo, 
k i je bila na dan človekovih pravic 
— 10. decembra v lokalu »mlečne« 
in je vzbudila kar veliko zanimanje. 
Vendar pa moram poudariti, da 
glavni del delovanja klubov OZN 
poteka v osnovnih klubih. 

Katarina Vidali -

Mladi v TOZD Družbena prehrana 
smo se sestali v petek, 6. maja. Ob 
pregledu neizvršenih sklepov smo 
ugotovili, da še nismo opravili nalo
ge, da obiščemo mlade pri njihovih 
delih in se pozanimamo za njihove 
interesne dejavnosti. 

Mladinske sobe še nismo- mogli 
urediti, ker nismo dobili potrebnega 
materiala. 

Mladinke, k i se niso udeležile tek
movanja v streljanju z zračno puško, 
bodo le-to opravile, ko bodo tekmo
vali mladinci. Ob izbiranju možnega 
kandidata za M D B je predsednik po
jasnil, da mora biti vsak kandidat tu
di članjstalne mladinske delovne bri
gade »Železar«. Franci Horvat je in
teresent za udeležbo na M D B , ven
dar se boji, da mu ne bodo mogli 
odobriti odsotnosti z dela, kot je bi l 
primer v lanskem letu. 

Akcija za ureditev arhiva v sam
skem domu na Ruparjevi 8 naj bi po
tekala sočasno z akcijo beljenja mla
dinske sobe, in sicer v soboto, 11. ju
nija'. Za akcijo se je prijavilo devet 
mladincev. 

V nadaljevanju so obravnavali 
predlog, da bi v maju organizirali 
piknik v Završnici. Tam naj bi se od
vijala tudi športna tekmovanja v 
sklopu akcije za najboljšega mlade
ga delavca športnika, in sicer v stre
ljanju z zračno puško, kolesarjenju, 
pikadu, skakanju v vrečah in bad-
mintonu. Vsak mladinec oziroma 
družinski član naj bi vplačal določe
no soudeležbo, katere višina bo dolo
čena skupno z osnovno organizacijo 
sindikata. Člani so predlagali, da se 
piknik organizira na nivoju TOZD, 
in sicer v soboto, 21. ali 28. maja. V 
zvezi s tem so naslovili prošnjo na 

IO OOS za odobritev finančne pomo
či pri organizaciji. 

.Do naslednje seje se mora refe
rent za šport povezati z referenti za 
šport v ostalih TOZD zaradi organi
zacije skupnega tekmovanja v ke
gljanju na asfaltu. 

Vanja 

DOPISUJTE 
VŽELEZARJA 

ZAŽIVELO JE DELO 00 ZSMS TOZD VALJARNA ŽICE 
IN PROFILOV 

Po nekoliko daljšem zatišju je po
novno zaživelo delo osnovne organi
zacije Z S M & T O Z D Valjarna žice in 
profilov. V T O Z D , kjer je delo 
mladine polno živelo, je nastalo 
mrtvilo, ki so ga mladi že nekoli-
kokrat poskušali oživeti, pa delo ni 
in ni hotelo steči. Toda po vse več
jem prilivu mladega kadra v TOZD 
so vse družbenopolitične organiza
cije zavzele sklep, da je ena od glav
nih nalog ponovno oživljanje OO 
ZSMS. Tako so tudi OO ZSMS pred
ložile sestav novega predsedstva, ki 
naj bi bilo sposobno prevzeti to na
logo. 

Konec aprila so tudi mladi v 
T O Z D začeli s svojim delom. Imeli 
so prvi sestanek, na katerem so 

potrdili predlog novega predsedstva 
in se dogovorili o nadaljnjem delu. 
Med drugim so sklenili, da bodo iz
vedli lokalni delovni akciji, in sicer 
zbiranje odpadnega železa in sa
motne opeke. Predlagali so tudi tri 
člane za republiške in zvezne mla
dinske delovne akcije. Pogovorili so 
se tudi o udeležbi na športnih tek
movanjih, o delu mladih na izboljša
nju delovnih rezultatov itd. 

Če se po jutru dan pozna, potem 
lahko rečemo, da bo delo mladih v 
TOZD ponovno zaživelo, kajti mladi 
so s svojo udeležbo, zanimanjem, 
predlogi in aktivnostjo v razgovoru 
pokazali in dokazali, da so priprav
ljeni delati, samo prave smernice in 
podporo morajo imeti. 

F A H 

ZAKAJ SMO NEMOČNI? 

ORIENTACIJSKO 
TAKTIČNO 

TEKMOVANJE 
ZA MEM0RIAL 

MARKA D0MEVŠČKA 
V okviru praznovanja dneva 

mladosti bo v torek, 24. maja, 
izvedeno orientacijsko-takti-
čno tekmovanje za memorial 
Marka Domevščka, tragično 
preminulega alpinista. 

Tekmovanja se lahko iz vsa
ke osnovne organizacije 
ZSMS oz. delovne organizaci
je ali društva udeleži ena 
petčlanska ekipa, ki se bo po
merila z ostalimi v: pohodu, 
prvi pomoči, orientaciji, meta
nju bombe v cilj, poznavanju 
orožja (puška M 48). 

Posamezne delovne naloge 
bodo nameščene na trasi po
hoda, uspešnost znanja pa se 
točkuje po posebnih propozi-
cijah. 

Vse podatke o trasi pohoda 
z nalogami bodo udeleženci 
dobili na startu, kjer bodo iz
polnili tudi prijavnice. 

Zbor ekip bo 24. maja ob 
15.30 pred Turistom na Javor-
niku. 

Odkar so nam, gimnazijcem, uved
l i ob četrtkih in petkih začetek pou
ka ob 7.10, nam ostane veliko proste
ga časa, ker je pouka kmalu konec, 
zunaj pa je tako lepo vreme, da ti 
srce kar ne da, da bi šel domov. 
Toliko je še stvari, ki j ih moraš še 
povedati prijateljem, pa j ih v šoli 
nisi mogel, ker je zmanjkalo časa. 
Zavijemo v najbližji prostor, k i je na 
razpolago nam, torej v Mlečno re
stavracijo. Pravili so, da je bila 
nekdaj to res mlečna restavracija v 
pravem pomenu besede, vendar je 
danes tu vse kaj drugega. Zajame 
nas oblak dima, sedemo za eno 
izmed prostih miz in pogled mi uide 
na mokra in umazana tla, ne zaradi 
slabega vremena. Naročimo vsak en 
Jupi in pogovor teče dalje. 

Okolje pa seveda naredi svoje in 
naš pogovor kmalu zamre, vsak 
gleda le še ven, kjer je sonce, čisti 
zrak. Pade predlog, da bi šli ven, in 
ni ga, ki bi temu nasprotoval. 
Mlečno loči od pločnika kakšen me
ter visoka škarpa, ki jo omejujejo 
betonski »zaboji« z zemljo, po vsej 
verjetnosti namenjeni rastlinam. 
Danes raste tam nekaj vej, za katere 
je bolje, da j ih skrijejo naše zadnje 
plati, saj niso prav nič okrasne (veje 
namreč). Družba torej zavzame pro
stor na robovih teh »zabojev«, poleg 
ostalih, ki že sedijo tam, čeprav je 
tako sedenje prav neudobno, saj te 
robovi kar pošteno žulijo. Vendar se 
tudi to potrpi, saj nihče nima želje, 
da bi se vrnil nazaj v zakajeni 
prostor. Sonce nam greje hrbte in 
kar prelepo je, da bi mogli uživati še 
naprej. Kmalu se namreč pojavi 
uniformirana oseba v modrem, z 
ničkaj prijaznim pogledom. Prav ta 

pogled se ustavi na nas, ki se mirno 
pogovarjamo dalje, nikomur nič no
čemo, le uživamo prelepo sončno 
vreme. Morda prav zato, ker se ne 
ustrašimo, morda zaradi slabe volje 
uradne osebe, dobimo odsekan ukaz: 
»Vstanite, kaj uničujete rože!« Do 
takrat š% nisem vedela, da pred 
Mlečno uspevajo rože, zato pogle
dam okrog, da bi videla, koliko škode 
smo že naredili. 

Razočarana, nemočna in jezna 
vstanem;- ker mi nič drugega ne 
preostane. Rože so bile torej le iz
govor. Vendar pa to še ni bilo vse. 
»Prijazni« miličnik si izbere enega 
izmed nas, ga legitimira in ga opozo
ri, da če se to še enkrat ponovi, bo 
šel k sodniku za prekrške. Tist i tre
nutek pomislim, da bi bila lahko 
namesto znanca žrtev jaz, saj sem 
prav toliko skriva« kot on. Vendar 
kljub vsemu molčim, družba se 
počasi razide, razočarani #removsak 
proti svojemu domu. 

Tega sestavka prav gotovo ne bi 
napisala, če bi se ta primer zgodil 
enkrat. Ponavlja se iz leta v leto, 
začne se pozno spomladi, konča 
pozno jeseni. Zanima me, kakšno za
dovoljstvo ima tisti, k i prisili družbo, 
da se razide, ker nima prav nobenega 
prostora, kjer bi se lahko pogovorila. 
Zakaj se toliko, govori o tem, da naj 
bi Mlečna postala res prostor, 
kakršnega razkriva ime samo, če" 
nimamo niti najmanjše moči? Kdo 
nam bo torej pomagal in se zavzel za 
nas, kam naj se obrnemo, in kdo mi 
lahko pokaže zakon, ki prepoveduje 
sedenje na stopnicah ali na »beton
skih zabojih« za rože, kjer ni rož in 
se ne dela škoda! 

K A T A R I N A 

PRIPRAVLJENOST JE VEDNO B O L J Š A 
KAKOR GOLO P R I Č A K O V A N J E 5 

TITO 

DIVERZANTSKE AKCIJE S KEMIJSKIMI IN 
BAKTERIOLOŠKIMI SREDSTVI 

To so ročna sredstva (v pomanjšani izdelavi), ki j ih komandosi 
(diverzanti) nosijo v osebni prtljagi. Tako so npr. vdelana v škatlice ci
garet, tobačnicah, cigaretnicah, stekleničkah kolonjske vode, puderni-
cah, brivnikih in drugih osebnih priborih. Naštete predmete osebne 
rabe lahko diverzanti »podarijo« otrokom in odraslim, saj vendar spa
dajo v osebno rabo. 

Voda in hrana sta v izjemnih obdobjih, posebej v vojnem času.iz-
redno kritični v gospodarskem, socialnem in vitalnem (življenjskem) 
pomenu za preživitev, tako za civilno prebivalstvo kot oborožene sile v 
državi. Zaradi tega bo sovražnik skušal z diverzijo uničiti (kontamini
rati) žitarice, rezervne fonde hrane, mesa in vode. V mirnem času s po
dobnimi diverzijami ustvarja ekonomsko odvisnost napadene države 
ter na ta način vsiljuje morebitne politične pogoje po sistemu »postop
nega končnega obračuna«. 

V vojnem času so mogoče masovne zastrupitve ljudi s kontamini
rano vodo. Danes je mogoče z vojnimi strupi in toksini biološkega iz
vora okužiti vse rezerve pitne vode v cisternah, vodnjakih, vodnih izvi
rih in mestnih rezervoarjih, katerih zmogljivost ne presega 4,000.000 
litrov pitne vode. 

V vojni in v izjemnih primerih je pravzaprav najtežje vprašanje 
zadostna in neoporečna preskrba vode in hrane, saj pomanjkanje 
grozi že zaradi uničevanja (bombardiranje) in skoraj -nemogočega 
transporta (prevozi). Če bi v takšnih pogojih življenja bila kontrola 
oporečnosti hrane in vode pomanjkljiva, je med prebivalci lahko iz
jemno visok odstotek žrtev. Pomanjkanje zadostne količine hrane po
gojuje tudi pojav potvorjenih živil, predvsem moke in začimb. 

ZAŠČITNI U K R E P I V P R I M E R U DIVERZIJ 
Zaščita prebivalstva pred diverzijo je celovito vprašanje. P r i 

eksterni (zunanji) kontaminaciji rešujemo in zmanjšujemo učinke z 
uporabo zaščitne maske MC-1, ogrinjala, zaščitnih škornjev. Če smo 
po telesu prizadeti, oziroma politi s tekočim vojnim strupom, uporabi
mo OPD (osebni pribor za dekontaminacijo). 

Popolnoma drugo pa je, če nastopi interna kontaminacija, to je 
okužba z zaužito hrano in vodo. Da do tega ne bi prišlo, naj bi bil vsak 
posameznik in družba v celoti skrbela predvsem za: 

— pravočasno odkrivanje diverzantov, 
— pravočasno zavarovanje vseh vodnih virov, 
— stalno kontrolo oporečnosti hrane in vode (v miru in v vojni). 
Samozaščitna disciplina delovnih ljudi in občanov bi v takih pri

merih odigrala odločilno vlogo. Če so občani seznanjeni z nameni di
verzij, bodo znali v trenutku pravočasno in pravilno reagirati: 

— da osebno ali v sodelovanju z organi notranjih zadev, teritorial
ne obrambe, J L A onemogočijo uspeh diverzije, 

— da takoj prijavijo vsako sumljivo osebo, ki bi se zadrževala na 
občutljivem območju, 

— da po lastnem prepričanju takoj kličejo v pomoč organe notra
njih zadev z namenom preprečitve usodnega dejanja diverzantov, 

— že sedaj v mirnem času so potrebne vaje in napotki za delo v 
vojnem času, , 

— le pravočasna in utrjena metoda delovanja bo-uspešna pri raz
bijanju podtalne dejavnosti na našem ozemlju. 

(se nadaljuje) 

TEKMOVANJE » T I T O - REVOLUCIJA-MIR« 

V pejek, 15. aprila, je bilo v 
prostorih osnovne šole Jeseniško 
bohinjski odred v Kranjski gori ob
činsko tekmovanje »Tito-revolucija 
-mir«. Doseženi so bili naslednji 
rezultati: 

V razredu osnovnih šol je največ 
točk zbrala Polona BEŠTER, druga 
je bila Špela MEDVEŠČEK in 
tretja Martina R I H T A R — vse iz 
osnovne šole Gorenjski odred Žirov
nica. 

V razredu srednjih šol je največ 
točk zbrala Jasna V O L F A N D , drugi 
je bil Boštjan N E U M A N in tretja 
Irena R E P E . 

Kulturni program so pripravili 
učenci osnovne šole Jeseniško bo
hinjski odred Kranjska gora. 

Prvi trije iz vsakega razreda so se 
uvrstili na regijsko tekmovanje, ka
terega organizator je bila letos 
občinska konferenca ZSMS Jeseni
ce. Potekalo je v soboto, 23. aprila, 
na osnovni šoli Prežihov Voranc na 
Jesenicah. Mladi z Jesenic so poka

zali solidno znanje in dosegli ime
niten uspeh. 

V razredu osnovnih šol sta si prvo 
mesto razdelili Špela M E D V E 
ŠČEK iz OŠ Gorenjski odred Ži
rovnica in Maja BRAČIČ iz OŠ 
Anton Tomaž Linhart Radovljica, 
tretja pa je bila Tina BONČA iz OS 
Peter Kavčič Škofja Loka. 

V razredu srednjih šol je zmagala 
Jasna V O L F A N D pred Boštjanom 
N E U M A N O M - oba z Jesenic in 
Juretom J E N S T E R L E iz Kranja. 

T i so se uvrstili tudi na republiško 
tekmovanje, ki je bilo 7. maja v 
Ljutomeru. 

Za kulturni program je poskrbel 
center za preživljanje prostega časa 
pri OK ZSMS Jesenice. Priznanja in 
diplome je podelila predsednica^ 
medobčinskega sveta ZSMS za Go
renjsko, Majda P U H A R . Potrebno 
je izreči pohvalo in priznanje os
novni šoli Jeseniško bohinjski odred 
iz Kranjske gore in osnovni šoli 
Prežihov Voranc z Jesenic za pomoč 
pri organizaciji obeh tekmovanj. 

Anton Požar 

DRUGO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 
V RADOVLJIŠKI OBČINI 

V ponedeljek, 30. aprila, je os
novna organizacija ZSMS Zasip 
skupaj z drugimi družbenopolitič
nimi organizacijami v krajevni skup
nosti organizirala drugo občinsko 
orientacijsko tekmovanje osnovne 
organizacije ZSMS in šele usmer
jenega izobraževanja. S to prire
ditvijo so hkrati počastili dan OF in 
delavski praznik — 1. maj. 

Od 15 ekip (toliko se j ih je namreč 
prijavilo za tekmovanje), je startalo 
devet ekip. Po rezultatih smo ugo
tovili, da .vsi tekmovalci odlično 
obvladajo tako vojaške veščine, 
reševanje ponesrečencev, zgodovino 
NOB, orientiranje v naravi kot tudi 
cestno prometne predpise in roko
vanje z gasilnimi aparati. Ekipe so 
imele nekoliko težav le s potjo, pa 
čeprav je bila zarisana v karti, ki jo 
je vsaka ekipa nosila s seboj. 

Dejstvo, da domačini dobro po
znajo Hom, kjer se je tekmovanje 
odvijalo, je seveda veliko pripomoglo 

k temu, da so na koncu zmagali. 
Dobili so prehodni pokal, za ka
terega se bodo odslej vsako leto 
borile vse ekipe, saj smo sklenili, da 
to tekmovanje postane tradicional
no. Drugo mesto je zasedla ekipa 
Verige iz Lesc, tretje pa osnovna or
ganizacija ZSMS Šolski center Ra
dovljica. Prve tri ekipe so poleg di
plom dobile še knjižne nagrade. Če
prav so bili ostali tekmovalci morda 
na koncu le nekoliko razočarani, ker 
se niso uvrstili na prva tri mesta, pa 
sta dobra volja in načelo, da je 
važno sodelovati in ne zmagati, 
pripomogla k temu, da so obljubili, 
da se bodo drugo leto zopet udeležili 
tekmovanja. 

Pohvala velja vsem družbenopo
litičnim organizacijam in krajevni 
skupnosti Zasip in OK ZSMS Ra
dovljica, saj so veliko prispevali k 
temu, da je bilo tekmovanje dobro 
izpeljano. 

Vida Dovžan • 



KAKO SMO DELALI V APRILU 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

TOZD PLAVŽ 
Oba plavža sta v aprilu obratovala 

tlobro in dosegla 104,3 % načrtovane 
proizvodnje. To je še toliko bolj po
membno, ker praktično v aprilu ni 
bilo dobave grodlja iz tujih virov in. 
je bil vložek obehjeklarn vezan sa
mo na domači grodelj. 

TOZD JEKLARNA 
Tako kot v marcu sta tudi v aprilu 

delali obe jeklarni zelo dobro in to 
tako glede na količino, kakor tudi 
glede izpolnjevanja predpisanega 
.programa. In to kljub že omenjene
mu dejstvu, da sta bili vezani v.glav
nem na uporabo vložka samo doma
čega grodlja. SM-jeklarna je dosegla 
106,3 % in elektro jeklarna 102,1 % 
načrtovane proizvodnje. Težave so 
bile v elektro jeklarni s proizvodnjo 
nerjavnega jekla, ker ni bilo potreb
nega ferokroma in zato ni bila izde
lana v aprilu nobena šarža. 

Na napravi za kontinuirno vliva
nje je bilo odlito 4.824 ton ali 117,7 % 
načrtovane količine. 

TOZD LIVARNA 
Livarna je aprila dosegla 110,4 % z 

gospodarskim načrtom predvidene 
skupne proizvodnje. Tujim naročni
kom je bilo odpremljeno 35,4 tone je
klenih odlitkov.-

TOZD VAUARNA 
BLUMING-STEKEL 

21. aprila je nastala večja okvara 
na pogonskem elektro motorju va-
ljavskega ogrodja stekel, zato ogro
dje zaradi izvedbe popravila do kon
ca meseca ni več obratovalo. Zaradi 
tega je bilo treba na valjavskem 
ogrodju bluming spremeniti proiz
vodni program, da je potekalo valja
nje samo za potrebe TOZD Valjarna 
žice in profilov, Valjarna debele plo
čevine in za zalogo slabov za valja
nje prek potisne peči. Posledica te si
tuacije je bila, da je TOZD Valjarna 
bluming-štekel dosegla načrtovano 
skupno proizvodnjo 86 %, vendar na 
račun povečane proizvodnje na va
ljavskem ogrodju bluming, medtem 
ko je bila proizvodnja na valjavskem 
ogrodju stekel precej nižja, kot je bi
la načrtovana. 

Potisna peč je zaradi okvare obra
tovala samo v času od 17. do 21. apri
la in je bilo prek nje prevaljanih 
1.436 ton slabov. 

Brušenje blumov za potrebe va-
ljarne žice je bilo slabo, poprečno 
53,3 ton/dan. 

TOZD VALJARNA ŽICE 
IN PROFILOV 

Zaradi okvare dna na peči za ogre
vanje blumov ta valjarna ni obrato
vala v aprilu skupno 70 ur. To je bil 
tudi glavni vzrok, da je bil gospodar
ski načrt skupne proizvodnje dose
žen 101,2 %. Poleg tega je bilo treba 
zaradi okvare ma valjavskem ogro
dju stekel in spremembe proizvod
nega programa prestaviti letni gla
vni remont te valjarne s 1. maja na 
kasnejši termin. 

TOZD VALJARNA DEBELE 
PLOČEVINE 

V tej valjarni je bilo nekaj težav 
zaradi velikih količin pločevine za 
toplotno obdelavo in je bila zato Cu-
stodis peč ozko grlo. Načrtovana 
skupna proizvodnja je bila, skupno z 

Železarski globus 

JAPONSKA 
V japonskih železarnah so mne

nja, da bo sedanje znižanje cene 
nafte imelo precej manjši vpliv na 
njihove proizvodne stroške, kot bi 
to bilo še pred nekaj leti. Vzrok je v 
tem, ker je bil po letu 1973 po prvi 
naftni krizi napravljen velik napre
dek pri varčevanju s porabo energije 
v njihovih železarnah. Po podatkih 
japonskega združenja za železo in 
jeklo so v obdobju april 1982 — 
marec .1983 porabile japonske žele
zarne za 15 % manj energije, kot je 
bilo doseženo poprečje v prejšnjem 
desetletju. Poleg tega so povečali 
tudi porabo premoga, kot je to 
primer za nadomeščanje mazuta, k i 
so ga vpihovali skozi pihalice v 
plavže. Pri izdelavi surovega jekla so 
znižali porabo energije za 7 % in tudi 
uporaba kontinuirnega vlivanja je
kla, k i je dosegla 78,8 % celotne pro
izvodnje japonskih železarn, je v 
precejšnji meri pripomogla k zmanj
šanju porabe energije. Izboljšali so 
tudi izkoriščanje dimnih plinov, ki 
nastajajo v kisikovih konvertorjih 
in število naprav za izkoriščanje 
pritiska plavžnega plina za prido
bivanje električne energije je narast-
lo z ene v letu 1975 na 32 danes. 
Investicije japonske železarske indu
strije za boljše izkoriščanje energije 
so dosegle v obdobju april 1982 — 
marec 1983 224,3 milijona japonskih 
jenov ali 6,5 % več kot v predhodnem 
letu. 

uslugami 
96,2 %. 

prevaljanja, dosežena 

TOZD HLADNA VALJARNA 
BELA 

Skupaj z' uslugami prevaljanja je 
bil dosežen gospodarski načrt skup
ne proizvodnje 105,8 %. Dinamo je
kel je bilo zvaljanih 2.519 ton, ne-
rjavnih jekel pa samo 223 ton. Vzrok 
za tako majhno proizvodnjo je po
manjkanje polizdelka, ker v elektro 
jeklarni niso imeli potrebnega fero
kroma. 

TOZD HLADNA VALJARNA 
JESENICE 

V aprilu je ta temeljna organizaci
ja dosegla samo'83,2 % gospodarske
ga načrta skupne proizvodnje. Vzrok 
je bil pomanjkanje polizdelka, k te
mu pa sta v precejšnji meri pripomo
gla 'okvara na valjavskem ogrodju 
stekel in premajhna dobava polizdel
ka iz tujih virov. Dinamo kvalitet so 
naredili 391 ton, kvalitetnih jekel pa 
267 ton. 

TOZD ŽIČARNA 
Zaradi velike odsotnosti in za

htevnejšega proizvodnega programa 
je bila v aprilu z gospodarskim načr
tom predvidena skupna proizvodnja 
dosežena 85,0 %. 

Patentirane žice so izdelali 817 
ton,.VAC žice, skupaj z Negotinom, 
493 ton in E P P žice 117-ton. 

TOZD PROFILARNA 
Tudi v Profilarni so čutili izpad 

proizvodnje na valjavskem ogrodju 
stekel in so imeli težave zaradi po
manjkanja polizdelka. Načrtovano 
skupno proizvodnjo so zato dosegli 
le 84,3 %, v odnosu na družbeni plan. 

TOZD 'VRATNI PODBOJI 
V aprilu je bila z gospodarskim 

načrtom predvidena skupna proiz
vodnja dosežena 61,5%. Nižja proiz
vodnja je bila dosežena zaradi okva
re na trafo postaji in izvoza. 

TOZD JEKLOVLEK 
Kljub občasnemu pomanjkanju 

polizdelka za B K linijo je Jeklovlek 
v aprilu z gospodarskim načrtom 
predvideno skupno proizvodnjo do
segel 100,7 %. 

TOZD ELEKTRODE 
Z gospodarskim načrtom predvi

deno skupno proizvodnjo za april so 
dosegli 81,9 %. Načrtovana proizvod
nja oplaščenih elektrod ni bila dose
žena zaradi drobnega asortimenta in 
zastojev na oplaščevalni liniji . . 

TOZD ŽEBLJARNA 
Žebljarna je v aprilu obratovala 

dobro in je dosegla z gospodarskim 
načrtom predvideno skupno proiz
vodnjo 102,9 %. 

Avgust Karba 

Ob plavžu (joto I. Kučina) 

KOMISIJE SINDIKATA V APRILU 
V aprilu so se sestale komisija za kadre, komisija za socialna 

vprašanja in komisija za športno rekreacijo. 

Skladišče koksa in rude (joto 1. Kučina) 

Komisija za kadre se je sestala 
v petek, 8. aprila, člani pa so obrav
navali predloge za delegate v samo
upravne organe Železarne. 

Člani komisije so pregledali se
znam predlaganih delegatov temelj
nih organizacij in delovnih skupno
sti za skupno disciplinsko komisijo 
Železarne za obdobje 1983-1985. Za 
predsednika skupne disciplinske ko
misije so predlagali Staneta Sedlarja 
iz TOZD Elektrode, za podpred
sednika pa Ignaca Brkiča iz TOZD 
Jeklarna. 

Člani komisije so delavskemu 
svetu Železarne posredovali predlog 
za delegata Železarne v svetu De
lavske univerze Viktor Stražišar Je
senice in predlagali nova člana za 
izvršni odbor konference osnovnih 
organizacij sindikata. 

Člani komisije za socialna 
vprašanja so v četrtek, 14. aprila, 
obravnavali predloge za socialne po
moči in za zdravljenje v toplicah. 

Obravnavali so dvanajst prošenj 
za socialno pomoč ter j ih devet 
ugodno rešili, tri pa bodo obravna
vali na naslednji seji, ko bodo imeli 
vse potrebne dokumente in bo so
cialna delavka preverila resničnost 
izjav. 

Člani komisije so pregledali osem 
prošenj za pomoč pri zdravljenju v 
toplicah. Šest prošenj so ugodno 
rešili, dve' pa bodo obravnavali, ko 

bosta prosilca zbrala vse potrebne 
dokumente. 

Člani komisije so sklenili, da se 
poveča prispevek družinam umrlih 
članov kolektiva in prispevek za so
cialne pomoči. 

Deveta seja komisije za športno 
rekreacijo je bila v četrtek, 21. 
aprila, na njej pa so obravnavali iz
vrševanje sklepov prejšnje seje in 
potrdili zapisnik odbora za pohode. 

Pri pregledu sklepov prejšnje seje 
so ugotovili, da ni bil izvršen sklep o 
sestavi ekipe za nogometno srečanje 
med Železarno in Eisenwagnerjem iz 
Rieda. Dogovorili so se, da bodo 
športne referente povabili na na
slednjo sejo. 

Zapisnik odbora za pohode so po
trdili s pripombo, da stroške prehra
ne za delavke SOZD Slovenske žele
zarne krije komisija za športno re
kreacijo pri izvršnem odboru kon
ference osnovnih organizacij sindi
kata Železarne. 

Obravnavali so porabo sredstev iz 
sklada skupne porabe za šport in 
rekreacijo v letu 1982 ter plan za 
leto 1983 in se strinjali, da se sred
stva za šport in rekreacijo povečajo 
za 15 odstotkov. 

Ob koncu seje so člani komisije 
obravnavali vloge raznih društev in 
klubov za denarno pomoč ter druge 
finančne zadeve. 

Lilijana Kos 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA IN PROGRAMA SKUPNE 
IN GOTOVE PROIZVODNJE ZA PRODAJO TER ODPREMA V APRILU 

S K U P N A P R O I Z V O D N J A G O T O V A P R O I Z V O D N J A ODPREMA 
T O Z D Družbeni 

plan Program Izvršitev % 
4/2 

% 
473 

Družbeni 
plan Program Izvršitev % 

9/7 
% 

9/8 
za 

prodajo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAVŽ 14.800 14.800 15.434,7 104,3 104,3 _ S. _ _ 
J E K L A R N A 40.850 40.850 42.857,1 104,9 104,9 — • _ — . — — 
- SM 27.000 ' 27.000 28.711,7 106,3 106,3 — — -L. — 
- El 13.850 13.850 14.145,4 102,1 102,1 — — — — _ 
— ASEA 5.200 5.200 5.830,1 112,1 112,1 — - _ — — — 
- L M 8.500 8.500 8.148,9 95,9 95,9 — •— _ — 
- B B C 150 . 150 166,4 110,9 110,9 — _ _ _ — 
LIVARNA 150 150 165,6 110,4' 110,4 50 50 35,4 70,8 70,8 35,4 
— jeklo 146 146 163,3 111,8 111,8 50 50' 35,4 70,8 70,8 35,4 
— kovino 4 4 2,3 57,5 57,5 
VALJ . BLUMING-ŠTEKEL 33.500 33.500 28.812,9 86,0 86,0 7.320 6.920 4.887,2 66,8 70,6 5.879,5 
— Bluming " ' 16.200 16.200 18.641,1 115,1 115,1 420 420 400,7 95,4 95,4 422,5 
— Stekel razrezov. 14.690 14.690 7.808,3 53,2 53,2 4.290 3.890 2.286,7 53,3 58,8 2.561,7 
— Stekel razrezov, storitve — — 163,4 . m* _ — _ 
— Termična obdelava 2.610 2.610 2.200,1 84,3 84,3 2.610 2.610 2.199,8 84,3 84,3 2.895,3 
V A L J . ŽICE IN PROFILOV 9.130 9.130 9.241,1 101,2 101,2 1.790 1.000 1.065,1 59,5 106,5 1.117,0 
— Valj. žice . 9.130 9.130 9.241,1 101,2 101,2 1.790 1.000 1.065,1 59,5 106,5 1.117,0 
— Valj. žice storitve — — «. i — - • — _ — — 
V A L J . DEB. PLOČEVINE 6.600 6.600 6.348,1 96.2 96,2 5.720 5.720 5.509,9 96,3 96,3 5.483,9 
— Valj. deb. pločevine 5.900 5.900 5.628,4 95,4 95,4 — — — — _ — 
— Valj. deb. pločevine storitve 700 700 719,7 102,8 102,8 — — — — — — 
HLADNA VALJARNA BELA 8:200 8.200 8.675,7 105,8 ' 105,8 7.750 6.550 6.630,1 85,6 101.2 6.606,4 
— Hlad. valj: Bela 7.800 6.600 6.735,9 86,4 102,1 — - < — — _ _ 
— Hlad. valj. Bela storitve 400 1.600 1.939,8 485,0 121,2 — — — — — — 
HLADNA VALJARNA JESENICE' 2.550 2.550 2.122,5 83,2 83,2 2.340 1.840 1.930,9 82,5 104,9 1.839,8 
<-r Hlad. valj. Jesenice 2.550 2.050 2.115,7' - 83,0 103,2 — — — — —. — 
— Hlad. valj. Jesenice storitve - — 500 6,8 — 1,4 — — — — — — 
ŽIČARNA 4.900 4.900 4.164,8 85,0 85,0 3.750 3.750 2.826,1 75,4 75,4 2.863,1 
— Žičarna 4.900 4.900 4.165,8 . 85,0 85,0 — — — — — — 
— Žičarna storitve .— — — .— — — "— — — — — 
PROFILARNA 1.830 1.660 1.542,0 84,3 92,9 1.550 1.420 1.364,0 88,0 96,1 1.429,7 
— HOP . 1.625 1.495 1.457,8 89,7 97,5 1.485 1.355 1.363,4 91,8 100,6 1.429,1 
— HOP storitve 40 — — — — — — — — — — 
— rondele 45 45 — — ' — 45 45 — — — _ • 
— rondele storitve — — . — — — — — — — — _ 
— diski storitve 70 70 74,9 107,0 107,0 — . . — — — — — 
— deli za cestno ograjo "50 50 9,3 18,6 18,6 • 20 20 0,6 3,0 3,0 0,6 
SKLADIŠČE 38 . 140 140 — — — 140 140' — — 6,1 
VRATNI PODBOJI 140 120 86,1 61,5 71,8 140 120 86,1 61,5 71,8 82,6 
J E K L O V L E K 1.690 1.960 1.974,5 100,7 100,7 1.940 1.940 1.965,3 101,3 101,3 1.644,3 
ELEKTRODE 1.760 1.760 1.440,7 81,9 81,9 1.750 1.750 1.429,1 81,7 81,7 1.430,6 
— elektr. + var. žica 1.590 1.590 1.365,3 85,9 85,9 1.580 1.580 1.360,0 86,1 86,1 1.382,0 
— var. žica storitve — — 2,4 — — — — — — — — 
— varilni prašek 90 90 73,0 81.1 81,1 90 90 69,1 76,8 76,8 48,6 
— suha el. masa 80 80 — — — 80 80 — — — — 
OGNJEVZDRŽNI MATERIAL 260 260 646,3 248,6 248,6 60 60 421.6 702,7 702,7 421,6 
ŽEBLJARNA 1.000 1.000. 1.029,2 102,9 102,9 1.000 1.000 1.026,3 102,6 102;6 1.150,8 

'MONTER DRAVOGRAD 1.100 1.100 1.080,0 98,2 98,2 . 1.100 1.100 1.080,0 98,2 98,2 1.080,0 

S K U P A J : 128.870 128.680 125.622,3 97,5 97,6 36.400 33.360 30.257,1 83,1 90,7 31.070,8 

ELEKTRODE ZAGREB _ - 200 200 27,6 13,8 13.8 27,6 
VAC NEGOTIN — — — — — 120 120 64,5 53.8 53,8 64,5 
S K U P A J : 128.870 128.680 125.622,3 • 97,5 97,6 36.720 33.680 30.349,2 82,7 90,1 31.162,9 



VPLIV ZNIŽANJA OZIROMA ZVIŠANJA 
PLANIRANIH STROŠKOV NA POSLOVNI REZULTAT 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

V skladu z določili zakona vkalku-
liramo v lastno ceno le tiste stroške 
delovnih skupnosti skupnih služb, k i 
so neposredno povezani s proizvod
nim procesom (OTK, T K R ) . Ostali 
stroški delovnih skupnosti so znašali 
142 milijonov dinarjev. 

Zaloge lastnih proizvodov so v pri
merjavi z začetnim stanjem porasle 
za 8.660 ton. Zakon o ugotavljanju 
in razporejanju celotnega prihodka 
in dohodka določa, da moramo v ob
dobju, ko je nastalo povečanje zalog, 
pokriti vse fiksne stroške, ki so vse
bovani v tem povečanju. T i stroški 
so znašali 46.9 milijonov dinarjev. 

Vsota vseh omenjenih kategorij, 
ki je negativno vplivala na naš 
rezultat, je znašala 510,9 milijonov-
dinarjev. 

Po drugi strani pa so bili dejanski 
stroški v temeljnih organizacijah 
nižji od planiranih za 476,6 milijo
nov dinarjev. 

din 

za 207,4 milijone dinarjev. Načrto
vane stroške predelave so presegle 
T O Z D Plavž, Vratni podboji, Elek
trode, Zebljarna, Remontne delav
nice in Vzdrževanje. 

V prvih treh mesecih so le tri 
TOZD presegle načrtovane stroške, 
in sicer: TOZD Vratni podboji, Re
montne delavnice in Vzdrževanje. 

H . J . 

ZVIŠANJE - ZNIŽANJE STROŠKOV V PRVEM TROMESEČ J U 

Razlika med prodajno 
in lastno oceno 
Odstopanja cen R-3 
od planiranih 
Stroški izvoza 
Stroški DSSS 
Fiksni stroški 

-271.778,000 

- 11.313,000 
- 38.893,000 
-142.071,000 

T O Z D I.—III. 1983 povprečno 

Plavž - 4.926.709 -1.642.236 
Jeklarha - 68.249.846 -22.749.949 
Livarna - 4.138.102 -1.379.367 
Valj . blumingjštekel - 22.414.010 — 7.471.337 
Valjarna žice m profilov - 20.010.282 — 6.670.094 
Valj . debele pločevine - 24.768.411 6.256.137 
Hladna valj. Bela -148.623.083 — 49.541.028 
Hladna valj. Jesenice - 50.673.197 _ 16.891.066 
Žičame - 27.452.370 _ 9.150.790 
Profilarna - 5.687.096 _ 1.895.698 
Vratni podboji + 1.029.169 + . 343.056 
Jeklovlek - 13.820.674 _ 4.606.891 
Elektrode - 3.133.168 — 1.044.389 
Zebljarna - 5.104.170 — 1.701.390 
Strojne delavnice - 1.347.536 _ 449.179 
Remontne delavnice + 2.887.739 + 962.580 
Vzdrževanje + 2.509.681 + 836.560 
Energetika - 73.989.896 — 24.663.299 
Transport - 8.651.531 — 2.883.843 

Skupaj -4*76.563.492 - 158.854.497 

v poveč. zalogah -46.931,000 
-510.986,000 
Znižanje planiranih 
stroškov + 476.563,000 

34.423,000 

Temeljne organizacije morajo po
leg omenjenih stroškov" pokriti še 
obveznosti do skupne in splošne po
rabe, ki niso vkalkulirane v ceni, 
pogodbene in ostale zakonske obvez
nosti, izredne materialne stroške ter 
razliko med vkalkulhanimi in iz
plačanimi osebnimi dohodki, tako, 
da se je negativni rezultat s 34,4 
milijonov dinarjev povečal na 135,5 
milijonov dinarjev (konsolidirana iz
guba). . 

Vpliv zvišanja oziroma znižanja 
planiranih stroškov na doseženi re
zultat je zelo pomemben, kajti naš 
lasten vpliv na ostale kategorije je 
minimalen. Ker je lastna cena pro
izvodov višja od prodajne, moramo 
že posebno pozornost posvetiti 
našim stroškom, če hočemo dosegati 
kolikortoliko dober poslovni rezul
tat ter s tem izboljšati položaj vseh 
zaposlenih. 

Načrtovane stroške so temeljne 
organizacije zmanjšale za 476 mio 
dinarjev. Nižji od načrtovanih so bih 
stroški vložka kot tudi stroški pre
delave. 

Stroške vložka so TOZD zmanjše
vale s preseganjem planiranega iz-
plena — 62,6 mio din. Le v S M 
jeklarni ter v Valjarni bluming 
stekel niso dosegli planiranega izple-
na. Zaradi manjše porabe surovega 
jekla in kovinskih dodatkov v je
klarni ter sprememb v asortimentu 
proizvodnje, sprememb v zalogah 
nedovršene proizvodnje, so bih 
stroški nižji od načrtovanih za 80̂ 4 
milijona dinarjev. Nižje cene na
bavljenega vložka so stroške znižale 
za 136 mio dinarjev. Z uporabo tuje
ga vložka so TOZD imele dodatne, 
stroške za 14,5 mio dinarjev. 

St roškf pri predelavi so bili nižji 

PRODAJNI REZULTATI V APRILU 
NISO UGODNI 

V mesecu aprilu smo prodali 31.131 ton naših izdelkov, kar je v primer
javi z načrtovano količino kar 15 % ali 5.589 ton manj in 6 % ali 2.160 ton 
manj, kot smo prodali v aprilu lanskega leta. Za prodano količino izdelkov 
smo iztržili 1.382 milij . din, kar je 81% od načrtovanih 1.701 mili j . din. 

Pregled doseganja osnovne reali
zacije po posameznih TOZD nam ka
že, da" so večje količine in vrednosti 
prodaje od načrtovane dosegli le v 
TOZD Zebljarna (15 % večja količina 
in 22 % večja vrednost), medtem ko 
vse ostale TOZD zaostajajo za načr
ti, zaostanek pa se pri količini giblje 
med 2 % v TOZD Monter Dravograd 
in 41 % v TOZD Vratni podboji, pri 
vrednosti pa med 9 % v TOZD Hlad
na valjarna Jesenice in 57 % v TOZD 
Vratni podboji. 

Osnovna realizacija se je povečala 
še za 60 milij. din z ostalo realizaci
jo, k i je bila v primerjavi z načrtova
no višja za 43 % zaradi ugodnih re
zultatov prevaljanja v H V Bela in 
storitev TOZD Energetika, tako da 

"znaša skupna zunanja realizacija 
1.442 milij . din in je nižja od načrto
vane za 17 % ali 301 milij. din. 

Dosežena prodajna cena je višja 
od načrtovane v TOZD Valjarna žice 
in profilov (za 12%), Hladna valjar
na Jesenice (za 16 %) Žicama, Je
klovlek (za 1 %), Elektrode (za 17 %) 
in Zebljarna (za 6 %), v vseh ostalih 
TOZD pa je dosežena prodajna cena 
zaostala za načrtovano tako, da tudi 
na nivoju železarne prodajna cena 
zaostaja za planom za 4 %. 

V štirih mesecih letošnjega leta 
smo od načrtovanih 144.500 ton pro
dali 129.495 ton izdelkov ali 10 % 

manj in 11 % manj, "kot smo prodali v 
istem obdobju lani. Za prodane iz
delke smo iztržili 5.495 milij. din os
novne realizacije, kar je 19 % ali 
1.277 milij. din manj kot je predvide
val družbeni načrt in 24 % več kot je 
znašala vrednost prodaje v lanskih 
prvih štirih mesecih. 

Rezultati ostale realizacije so 
ugodnejši predvsem zaradi prese
ganj pri prevaljanju, medtem ko so 
rezultati storitvenih TOZD nekoliko 

zaostali za načrtovano višino, tako da 
znaša skupna zunanja realizacija 
5.743 mil i j . din, kar-je 83 % načrtova
ne višine. . . • 

Gledano po posameznih TOZD, v 
štirih mesecih letošnjega leta načr
tovane količine in vrednosti nismo 
dosegli v nobeni TOZD, le v TOZD 
Zebljarna smo presegli vrednost 
prodaje, in to za 8 %. V vseh ostalih 
TOZD smo zaostali za načrti, zaosta
nek pa se pri količini giblje med 1 in 
13 %, pri^vrednosti pa med 6 in 20 %. 
Načrtovano prodajno ceno smo pre
segli v TOZD Valjarna žice in profi
lov, Hladna valjarna Jesenice in Ze
bljarna, v vseh ostalih TOZD pa zao
stajamo in to največ v TOZD Vratni 
podboji (za 25 %), na nivoju železar
ne pa zaostanek dosežene prodajne 
cene za načrtovano znaša 4.429 din/t 
ali 9 %. 

S. 

GRAFIČNI PRIKAZ PRODAJE ŽELEZARNE JANUAR—APRIL 
(OSNOVNA REALIZACIJA) 

RAZPIS GRADBENIH POSOJIL V LETU 1983 
N a podlagi sprejete delitve sklada skupne porabe za leto 1983, 

sklepa odbora za stanovanjska vprašanja in pravilnika o stanovanjskih 
vprašanjih razpisujemo gradbena posojila v skupni vsoti 30.000.000,00 
din, in sicer: 

— 350.000,00 din za nakup etažnega stanovanja v družbeni grad
nji, 

— 300.000,00 din za gradnjo stanovanjske hiše, za nadomestno 
gradnjo s predhodnim rušenjem, za nakup stanovanja v zasebni lasti, 
za nakup zasebne stanovanjske hiše, prigraditev ali dograditev stano
vanjske hiše v velikosti stanovanja, ki ustreza stanovanjski rešitvi 
prosilca, 

— 120.000,00 din za rekonstrukcijo stanovanjske hiše ah stano
vanja v- zasebni lasti s pogojem, da se z rekonstrukcijo izboljšajo 
stanovanjski pogoji v skladu s stanovanjskimi standardi ali poveča 
stanovanjska površina. 

Tistim delavcem, ki so se za gradbena posojila prijavili 
v času informativnega razpisa od 10. februarja do 10. marca 
1983, se ni potrebno ponovno prijaviti, ker bo njihova prošnja 
predložena odboru za stanovanjska vprašanja. Na ta razpis, ki 
bo trajal do 19. maja 1983, se lahko prijavijo tisti, ki so zamudili 
prvi razpis ali pa so informativni razpis v Železarju prezrli. 

Upravičenci do gradbenih posojil šo delavci v temeljnih organi
zacijah in delovnih skupnostih Železarne, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

1. Želijo z nakupom etažnega stanovanja v družbeni gradnji, z iz
gradnjo stanovanjske hiše, z nakupom stanovanja ah stanovanjske 
hiše sami rešiti svoje stanovanjsko vprašanje na območju občine 
Jesenice, Radovljica ali na območju drugih krajev, od koder je mogoče 
dnevno priti na delo in z dela z rednimi prevoznimi sredstvi ah z orga
niziranim prevozom Železarne in niso lastniki hiše ali stanovanja. 

2. Želijo z rekonstrukcijo stanovanjske hiše ali stanovanja v za
sebni lasti izboljšati oziroma vgraditi izboljšave skladno s stanovanj
skimi standardi. 

3. Namensko varčujejo za gradnjo, nakup ah rekonstrukcijo hiše 
oziroma stanovanja. Privarčevano morajo imeti: 

— za nakup etažnega stanovanja v družbeni gradnji 20 % pred
računske vrednosti, 

— za gradnjo hiše v usmerjeni gradnji 25 % predračunske 
vrednosti, 

— za individualno gradnjo 40 % predračunske vrednosti. 
P r i novogradnji se šteje za dokaz lastne udeležbe zgrajena hiša do 

druge gradbene faze in že plačani material do tretje gradbene faze ali 
zgrajena hiša do tretje gradbene faze brez družbenih kreditov. 

4. D a združujejo delo v temeljni organizaciji ah delovni skupnosti 
Železarne ali da so upokojenci Železarne. 

5. D a bodo izpraznili družbeno stanovanje v štirih letih od dneva 
dodelitve gradbenega posojila, če so nosilci stanovanjske pravice v 
takem stanovanju. Kdor ne bi mogel izpolniti tega pogoja, ne bo mogel 
dobiti gradbenega posojila. 

6. Tisti, k i so nosilci stanovanjske pravice stanovanja, ki je last 
Železarne, morajo stanovanje vrniti Železarni do določenega roka, v 
nasprotnem primeru bodo morali plačevati dodatno obvezo po 800,00 
din na mesec do izpraznitve stanovanja. 

7. Delavci, ki so v preteklih letih prejeli gradbeno posojilo do 
višine, k i so jo določili samoupravni organi za posamezno leto, niso 
upravičeni do novega posojila; če pa posamezniki niso dobili posojila do 
določene višine za posamezno leto, so upravičeni prositi za razliko. 

8. Višino gradbenega posojila za posameznika v letu 1983 bo dolo
čil delavski svet Železarne na osnovi razpoložljivih sredstev in potreb. 

9. Rok vračanja posojila je odvisen od višine posojila, ne more pa 
biti daljši od 20 let, vključno z moratorijem. 

10. Prvi obrok gradbenega posojila zapade v plačilo po treh letih 
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 gradbenega posojila, dogovorjene 
obresti in nastale stroške v enkratnem znesku, če bo prenehal združe
vati delo v temeljnih organizacijah ali delovnih skupnostih Železarne 
po lastni krivdi ali na lastno željo. Od dneva prekinitve dela do vračila 
celotnega zneska posojila se ne štejejo obresti kot za gradbeni kredit, 
ampak kot za sredstva na vpogled. 

12. Interesenti za gradbena posojila morajo predložiti: 
-a) izpolnjeni obrazec »prijava na razpis za gradbeno posojilo«, ki 

ga dobijo pri vratarju kadrovskega sektorja, informacije pa na kadrov
skem sektorju — oddelek za družbeni standard, soba 11, tel. 3209 ali 
3113; 

b) originalni zemljiško-knjižni izpisek, ki ne sme biti starejši od 
pol leta. Prosilci ga dobijo na oddelku zemljiške knjige pristojnega 
sodišča; 

c) odločbo o lokaciji; 
d) gradbeno dovoljenje; 
e) potrjen gradbeni načrt s predračunom; 
f) dokaz o lastni finančni udeležbi; 
g) spisek že prejetih gradbenih kreditov. 
13. Tisti, k i adaptirajo stanovanjsko hišo ali stanovanje, morajo 

predložiti: 
a) gradbeno dovoljenje, če adaptacija posega v nosilne zidove ah 

zunanji izgled hiše; v drugih primerih ni potrebno gradbeno dovoljenje 
za adaptacijo. Nadalje morajo obvezno predložiti dokumente kot pod 
12 a), b), f), g) in predračun za porabo gradbenega posojila. 

14. Prosilci, k i kupujejo stanovanje ali stanovanjsko hišo, morajo 
predložiti kupoprodajno pogodbo. 

Prijave prosilcev, ki ne bodo predložili zahtevane dokumentacije, 
ne bodo obravnavane. Prijave za posojila in potrebno dokumen
tacijo morajo posamezniki predložiti najpozneje do 19. maja 
1983 oddelku za družbeni standard. Poznejše prijave v letu 1983 ne 
bomo upoštevali. 

Upravičenost do posojila bo ugotavljala posebna komisija na 
terenu. N a osnovi predložene prijave, dokumentacije in poročila 
komisije bo samoupravni organ sklepal o odobritvi posojil. 

Sklepi o odobritvi posojil posameznim prosilcem bodo objavljeni 
v glasilu Zelezar. 

O D D E L E K ZA DRUŽBENI S T A N D A R D 

ŽELEZAR 

Jubilanti dela — 45 tet dela v Železarni (foto I. Kučina) 



VRSTNI RED PROSILCEV STANOVANJ PO STANOVANJSKIH ENOTAH ZA LETO 1983 
Odbor za stanovanjska vprašanja pri delavskem sve

tu železarne Jesenice objavlja v skladu z 32. č lenom pra
vilnika o urejanju stanovanjskih vprašanj .v delovni or
ganizaciji železarna Jesenice predlog dopolnjene priori
tetne liste z novimi prosilci, ki so vložili vloge v letu 1982. 

Mesto uvrstitve prosilca določajo točke, ki jih po
sameznik doseže na podlagi točkovnega sistema, ki je 
sestavni del pravilnika in vključuje: 

,"— stanovanjske razmere, 
— socialne razmere, 
— zdravstvene razmere, 
— udeležbo v NOB ali internacijo, 
— delovno dobo, 
— čas čakanja na stanovanje, 
— viš ino delovnega prispevka, 
— deficitarnost poklica, 
— viš ino finančne soudeležbe zakončeve delovne or

ganizacije. 
Strokovna služba je stanovanje in osebne pogoje ugo

tavljala na podlagi prosilčeve vloge oziroma na terenu, 
če je menila, da je to nujno za ugotovitev resničnega 
stanja. 

Na prioritetno listo niso uvrščeni prosilci, ki že imajo 
ustrezna stanovanja, last Železarne, in prosijo za manjša 
stanovanja oziroma želijo stanovanje zamenjati za drugo 
enakovredno stanovanje. 

Na predlog objavljene prioritetne liste imajo pravico 
dati pripombe vsi delavci v TOZD in delovnih skupnostih 
ter osnovne organizacije sindikata. Pripombe v pisni 
obliki sprejema odbor za stanovanjska vprašanja 15 dni 
po objavi. 

V času objave se točke in s tem mesto uvrstitve po
sameznika lahko še spremenijo, če pride do spremembe v 
družini prosilca oziroma, če med tem časom delavec pri
dobi, dodatne točke zaradi sofinanciranja zakončeve de- -
lovne organizacije. Zato morajo delavci vse spremembe v 
družini redno javljati strokovni službi. 

Odbor za stanovanjska vprašanja bo po končani 15-
dnevni razpravi in po pregledu vseh zbranih pripomb ter 
popravkov prednostno listo s sklepom potrdil. S tem 
postane prednostna lista za leto 1983 pravnomočna. O 
kasnejših pripombah odbor ne bo razpravljal. 

Odbor za stanovanjska vprašanja ponovno opozarja 
vse prosilce za stanovanja, da začnejo namensko varče
vati za lastno udeležbo, ki so jo v skladu z zakonom in 
družbenim dogovorom dolžni prispevati, sicer jim stano
vanje ne more biti dodeljeno. 

Ob koncu spiska prosilcev za posamezne vrste sta
novanj so objavljeni tisti delavci, ki so na osnovi garan
cijske izjave železarne Jesenice — odbora za stano
vanjska vprašanja — dobili solidarnostno stanovanje pri 
Samoupravni stanovanjski skupnosti Jesenice, vendar v 
Železarni njihov stanovanjski problem še ni rešen. V teh 
primerih_ mora Železarna posamezne probleme rešiti z 
dodelitvijo ustreznega stanovanja ali z vrnitvijo 
enakovrednega stanovanja solidarnostnemu skladu za 
mlade družine pri Samoupravni stanovanjski skupnosti 
Jesenice. Te primere bomo reševali v skladu z med-
sebojnifii dogovorom med Samoupravno stanovanjsko 
skupnostjo Jesenice in železarno Jesenice. 

K A D R O V S K I S E K T O R 
Oddelek za družbeni standard 

VRSTNI RED PROSILCEV STANOVANJ PO STANOVANJSKIH ENOTAH ZA LETO 1983 

TEKOČA _ ' T * >v. TOČKE DATUM STAN. ŠTEV. TEMELJNA DELAV. 
STEV. PRIIMEK IN IMb PO PR. VLOGE IMA ČLAN ORGANIZACIJA ŠTEV. 

ENOSOBNO STANOVANJE: 

1 SVETINA VLADIMIR 355 22. 06.1982 2 36 ELEKTRODNI 21295 
2 ŽAGAR BORIS 306 10. 02.1982 1 98 DRUŽB. PREH. 60860 
3 SUŠNIK NIKOLAJ 296 15. 09.1980 2 35 JEKLOVLEK 27547 
4 CIMIRATIČ VAHID 293 29.08.1978 - 2 21 H VB 28969 
5 ALAGIČ BAKIR 293 22. 11.1979 2 02 JEKLARNA 31929 
6 KORDIČ VLASTA 289 04. 10. 1977 2 97 E K T K R N O V 31337 
7 NAUNOVJOVICA 288 11. 10. 1979 2 89 TRANSPORT 30109 
8 SUBOTIČ LAZAR 285 05. 07.1977 2 35 JEKLOVLEK - 31291 
9 PRAČALIČ SELIM 283 12. 04.1978 2 11 BLOOMING 27785 

10 ANTONIČ DUŠAN 279 13. 12.1978 2 02 JEKLARNA 30633 
11 KUMALIČ SUAD 278 25. 10.. 1978 2 13 VALJ. ŽICE 31072 
12 RAZPET MARJAN 278 22. 03.1979 2 83 VZDRŽEV. 30689 
13 ŠLIBAR M E T K A 277 • 20. 02.1978 2 97 E K TKR NOV 31808 
14 GENSICKI NEŽKA • 275 06. 02.1975 2 34 VRAT. PODB. 60841 
15 LANGO MILAN 275 11. 06.1980 2 82 REM. DEL. 28979 
16 PADER IVANKA . 273 26. 12. 1978 2 97 E K TKR NOV 31795 
17 SEBJANIČ MILENA 272 13. 11. 1978 2 94 KADR. SPLOŠ. 60819 
18 BRVAR MARTIN 271 10. 05.1973 2 35 JEKLOVLEK 26779 
19 KLEPIČ ZIVKO 267 18. 05.1981 2 13 VALJ. ŽICE 32409 
20 JERETIČ BOGOMIRA 264 12. 08. 1981 - - 2 02 JEKLARNA 60351 
21 TANASIČ MILE 261 09. 04.1980 2 02 JEKLARNA 30769 
22 ALAGIČ SAJID 259 05. 02. 1979 2 02 JEKLARNA 32258 
23 ANEV BRANKO 259 25. 01. 1982 2 01 PLAVŽ 30881 
24 SOVULJ JOSIP 254 10. 08.1982 2 21 HVB - 31286 
25 ČULIBRK DŽURO 254 17. 09.1982 2 83 VZDRŽEV. 31211 
26 MAJKIČ SAVA 249 . 31. 01.1977 2 98 DRUŽB. PREH. 33222 
27 KOMAC ŽIVA 249 14. 07.1979 2 97 E K T K R NOV 32993 
28 HAIRLAHOVIČ SENAD 249 06. 08.1980 2 89 TRANSPORT 33155 
29 KAZIČ RAMKO 249 05. 05.1982 2 83 VZDRŽEV. 31536 
30 DOLENC MARJETKA 245 14. 10. 1977' 2 97 E K T K R NOV 29910 
31 MILAKOVIČ A N A ' - 245 01. 12.1982 2- 98 DRUŽB. PREH. 33730 
32 SUŠIČ MUSTAFA 244 05. 02.1980 2 82 REM. DEL. ' 32280 
33 DŽOLIČ MILE 244 09. 03.1982 2 35 JEKLOVLEK 32158 
34 BAJREKTAREVIČ MINKA 243 09. 09.1980 2 94 KADR. SPLOŠ. 32718 
35 KODER JOŽICA 243 28. 09.1981 - 2 36 ELEKTRODNI 32228 
36 PIBER K L E M E N 243 15.11. 1982 2 97 E K TKR NOV 34325 
37 KENTRIČ HIKMET 242 01. 07. 1981 2 31 HLAD. VALJ. 33180 
38 "BESLAČ STEVO 242 05. 10.1981 2 11 BLOOMING 33135 
39 SELIMANOVIČ HUSO 241 01. 04.1980 2 82 REM. DEL. 32838 
40 RADIČIČ DUŠAN 241 24. 04. 1981 • - 2 13 VALJ. ŽICE 32046 
41 TANASIČ MARKO ' 238 09. 06. 1982 2 11 BLOOMING 32594 
42 MARIC ANTO 237 23. 09.1982 2 11 BLOOMING 33711 
43 TOPLAK DAMJAN 236 07. 04.1982 2 21 HVB 32285 
44 PETROVA STANKA 236 10. 05.1982 2 98 DRUŽB. PREH. 34615 
45 VUKALIČ SUAD 235 06. 05. 1982 2 01 PLAVŽ 33055 
46 HRUSTANOVIČ IFETA 235 23. 11. 1982 2 98 DRUŽB. PREH. 34773 
47 MIRTIČ IRENA 234 26. 12. 1978 2 87 ENERGETIKA 81533 
48 REKIČ SENAD 234 13. 01. 1982 2 02 JEKLARNA 32861 
49 VASIC NOVAK 234 20. 01. 1982 2 01 PLAVŽ . 33717 
50 PAUREVIČ PERO 234 14. 07. 1982 2 32 ŽIČARNA 33530 
51 OVEN OLGA 231 18. 05.1982 2 83 VZDRŽEV. 34633 
52 BRICELJ BOGDAN 230 18. 03. 1981 2 82 REM. DEL. 33874 
53 BILAjAC EDIN 229 26. 05. 1982 2 32 ŽlCARNA 34473 
54 BRTAN DRAGO 227 07. 07. 1982 2 01 PLAVŽ 33931 
55 ŠULIGOJ EMIL 226 03. 03". 1977 2 81 STROJ. DEL. 19789 
56 CATAKOVIČ KASIM 226 17. 02. 1982 2 02 JEKLARNA - 33459 
57 NEDIC ALEKSA 225 • 20. 01. 1982 2 02 JEKLARNA 33866 
58 PLAHUTA VALENTINA 224 27. 03.1980 2 02 JEKLARNA 27742 
59 MIJATOVIČ NIKOLA 223 27. 11. 1975 2 31 HLAD. VALJ. 29803 
60 AKSENTIEV ZDRAVKO 223 14. 09. 1982 2 01 PLAVŽ 34663 
61 BANOVlC DUŠAN 222 04. 06. 1975 2 02 JEKLARNA 28692 
62 GLUHIČ NUSRET 222 15. 10.1982 2 21 HVB 34901 
63 LAZIČ NA V AN 221 14. 04. 1982 2 02 JEKLARNA 33208 
64 PRISTOV NATAŠA 221 20. 04.1982 2 92 KOMERC. FIN. 34234 
65 GMAJNER SAŠKA 221 03. 11. 1982 2 92 KOMERC. FIN. • 34247 
66 SEJDOVIČ VEHBIJA 221 . 29. 12. i982 2 02 JEKLARNA 34441 
67 TURKUŠIČ NIHAD 218 16. 06.1982 2 32 ŽIČARNA 34414 
68 K A T E R A N SENAD 218 16. 09. 1982 2 06 LIVARNA "34544 
69 ONIČ ANDREJ 217 21. 03. 1978 2 82 R E M . DEL. 24129 
70 LOTRIČ SONJA 214 27. 06. 1974 2 97 EK TKR. NOV 81614 
71 GRGIC SIJA 201 20. 06! 1974 2 98 DRUŽB. PREH. 60684 
72 HRIBAR MILAN 200 22.12. 1982 2 94 KADR. SPLOŠ. 33743 
73 KLIČIČŠEFIKA 187 12. 09.1980 2 87 ENERGETIKA 33232 
74 ALIBABIČ SABIHA 184 ' 08. 07.1977 o .36- ELEKTRODNI 33726 
75 BAHTIČ ISMET 181 23. 09. 1981 2 83 VZDRŽEV. 32259 
76 CUZNAR SONJA 178 18. 01. 1979 2 83 VZDRŽEV. 31651 
77 ALAGIČ TAIB 178 24. 02. 1982 2 11 BLOOMING 28478 
78 KAZIČ ZENID 174 23. 09. 1981 2 89 TRANSPORT 34056 
79 ARSOVA LIDIJA 167 03. 08. 1978 2. 89 TRANSPORT 33368 
80 PODLIPNIK ZORA ' ' 166 24. 12. 1980 2 98 DRUŽB. PREH. 26817 
81 STOJKOVIČ SLA VIŠA 166 11. 08. 1981 2 83 VZDRŽEV. 31640 
82 VUJAŠEVIČ MIROSLAV 161 11. 03. 1981 2 02 JEKLARNA 33739 
83 ČERKETA SLAVKO . 161 01. 12. 1982 ' 2 01 PLAVŽ 27298 
84 CEGNAR BORUT 156 05. 04.-1980 2 83 VZDRŽEV. 32026 
85 JOVEV BOJAN 150 01. 09. 1978 - 2 21 HVB 31899 
86 MARKOVIČ NENAD 143' 19. 01. 1979 2 02 JEKLARNA 32148 
87 PRIDIOČIČ RAMO 114 09.10. 1979 2 01 PLAVŽ 30365 
88 BABIC IVAN 69 15. 10. 1979 2 87 ENERGETIKA 32104 
89 GRBIČ TAJIB 10. 03. 1975 3 02 JEKLARNA 29725 
96 PANIČVEUIBOR 14. 05. 1979 2 31 HLAD. VALJ. 31966 

DVOSOBNO STANOVANJE: : " -

1 T A R M A N OTO 368 06. 05.1982 3 97 E K T K R N O V 81030 
2 BANOŠEK ALOJZ 359 20:12. 1974 3 97 EK TKR NOV 27703 
3 MAŽIČ ESAD 348 ' 22. 02. 1974 3 34 VRAT PODBO 21362 
4 LAZAREV TRAJAN 333 13. 01.1975 3 06 LIVARNA 28817 
5 SOKLIČ ZDRAVKO 325 21:03.1980 3 13 VALJ. ŽICE 24946 
6 TRAJANOV DRAGAN 324 11. 08. 1977 3 02 JEKLARNA 30133 
7 OROSZY TOMAŽ 324 07. 09.1978 3 36 ELEKTRODNI 30381 
8 KRNIČAR MAJDA 324 14. 09. 1982 3 ' 36 ELEKTRODNI 27040 
9 ŠUVAK BRANKO 321 16. 06.1977 3 97 E K TKR NOV 31118 

10 HANDANAGIČ HUSE 318 17. 03. 1976 4 02 JEKLARNA 30513 
-11 KONDIČ MILAN 317 • 23. 11.1976 5 89 TRANSPORT 28090 
12 TADIC MILAN 309 27. 01. 1977 3 18 VALJ 2400 30455 
13 HADZlČ RASIM 309 12. 04. 1979 3 02 JEKLARNA 30752 
14 VUČKOVAC ZIVKO i 308 25. 03. 1981 3 21 HVB 31902 
15 VUKALIČ RASIM 307 26. 06. 1978 3 01 PLAVŽ 31323 
16 MILJEVIČ MIRKO 305 05. 04. 1977 3 01 PLAVŽ 30658 
17 LUKIČ GOJKO 304 18. 01. 1977 3 31 HLAD VALJ 30203 
18 KARAKAŠ DRAGO 304 02. 02. 1978 r* , ' f . ; 11 BLOOMING 29105 

STAN. ŠTEV. TEMELJNA DELAV.! 
IMA ČLAN ORGANIZACIJA ŠTEV. I 

19 
20 
21 
22 
23 

ČEHAJIČ SABIT 
LAHARNAR CVETKA 
HODŽIČ RAMO 
BAGUDIČ JOŽO 
BREGAR MIRAN 

304 
304 
303 
302 
302 

03. 02.1979 
24. 07. 1982 
15. 03.1978 
17. 10. 1975 
04. 12. 1981 

3 
3 
3 
3 
3 

02 
81 
11 
11 
13 

JEKLARNA 
STROJ DEL 
BLOOMING 
BLOOMING 
VALJ ŽICE 

30095 I 
30939 •: 

31024 
26310 
25681 
27932 24 KRAJZELJ STANE 301 07.02.1979 3 02 JEKLARNA 

30095 I 
30939 •: 

31024 
26310 
25681 
27932 

25 CREPULJA CVIJAN 300 16. 05. 1973 3 31 HLAD VALJ 27336 
26 PRAČALIČ ABAS 300 - 21. 06. 1976 4 . 02 JEKLARNA 27200 
27 K A T E R A N HASE 300 22. 11. 1978 3 oi PLAVŽ 31986 
28 KRAMAR ZORAN 300 21. 07.1981 3 83 VZDRŽEV 30072 
29 BLAGOJEVIČ MILOSAV 299 17. 09.1980 4 94 KADR SPLOŠ 27088 i 
30 SEJDOVIČ AVDIJA 298 05.10.1978 4 11 BLOOMING 30530 
31 ŽEN SREČKO 298 09. 08.1979 3 36 ELEKTRODNI 23574 
32 FAJKOVIČ MIRSAD 296 17. 09. 1975 3 02 JEKLARNA 29860 i 
33 HADŽISULEJMANOVIČ M E 296 27. 10.1978 5 01 PLAVŽ 20899 
34 MRDŽA ZDRAVKO 295 12. 07. 1977 3 01 PLAVŽ 30519 
35 NAŠIČ IDRIZ 295 05. 07. 1979 3 11 BLOOMING 28486 
36 DOCIČ MILORAD 294 15. 12.1977 3 83 VZDRŽEV 31276 
37 MUJEZINOVIČ IBRAHIM 294 28. 12. 1977 - 3 89 TRANSPORT 30534 
38 REDŽIČ MESUD 294 . 24. 10.1978 3 18 VALJ 2400 29314 
39 BEC ALOJZ 294 18. 05.1982 3 83 VZDRŽEV 26773 
40 BEČIROVIČ ABDULAH 293 08. 05. 1978 3 89 TRANSPORT 29926 
41 BREMEC STOJ AN 293 09. 11. 1978 3 35 JEKLOVLEK 30228 1 
42 HADZlČ MUSTAFA. 292 03. 10. 1977 3 36 ELEKTRODNI 29617 1 
43 TRAKO NESIB 292 05. 01. 1978 3 02 JEKLARNA 29449 
44 SRPČIČ PETER 290 08. 01. 1979 3 02 JEKLARNA 28152 
45 ČATLAK ROMAN 289 13. 09. 1977 3 87 ENERGETIKA 31739 
46 PETKOVlC VLASTIMlR 289- 03. 10. 1978 4 01 PLAVŽ 308SO 
47 HAUS BRANKO 289 19. 01.1979 3 81 STROJ DEL 30269 
48 ALAGIČ REMZO ' 289 20. 06. 1979 3 18 VALJ 2400 31819 
49 POGAČAR DUŠAN 289 02. 08. 1979 3 83 VZDRŽEV 3170S • 
50 ARSOV RISTO 288 23. 03.1975 - 2 "01 PLAVŽ 28131 ' 
51 VARMAZ FADIL 288 12. 09. 1978 3 33 PROFILARNA 30501 
52 JANKOVlC JANKO 288 04. 12. 1978 3 83 VZDRŽEV 30492 1 

53 VOLČINI MARJAN 288 18. 02. 1982 3 81 STROJ DEL 26766 
54 KOŽELJ BORIS 287 25. 02. 1981 3 89 TRANSPORT 27984 
55 SMAILOVIČ MEVLUDIN 285 01. 08. 1979 3 35 JEKLOVLEK 30635 i 
56 KOSANČIČ SILVO 284 19. 04.1979 3 21 HVB 30245 
57 GRGIO-MUHAMED 283 02. 02. 1978 4 11 BLOOMING 31566 
58 AVGUŠTIN IZTOK 283 03. 02. 1981 3 33 PROFILARNA 28003 
59 ŠMITSTANE - 282 27. 06.1978 3 - 21 HVB 31442 
60 BOBIČ ALOJZ 282 03. 08. 1978 -- 3 89 TRANSPORT - 0989: 
61 HITI DRAGO . 282 14. 04. 1980 3 82 R E M DEL 31201 
62 KERIČ RAJIF 280 05. 06.1979 3 02 JEKLARNA 31473 , 
63 SEFAJ SLAVKO 279 22. 11. 1978 3 81 STROJ DEL 31111 
64 VIDIC STANE 279 25. 08. 1982 3 89 TRANSPORT 31299 
$5 SAVIČ ALEKSA 278 08. 08. 1978 3 32 ŽIČARNA 32009 
66 BEŠLAGlC SULEJMAN 278 31. 05. 1979 4 11 BLOOMING 27674 
67 RAVNIK MARJAN 277 30. 06. 1980 3 35 JEKLOVLEK 29880 
68 HAJRUDINOVIČ AHMET 277 17. 07.1980 3 36 ELEKTRODNI 29977 ; 

69 MELIČ MIRSAD . 276 22. 08.1979 3 83 VZDRŽEV 
31766 1 70 HALILOVIČ ESAD 276 06. 02. 1980 5 21 HVB 
31582 1 71 RAMIČ MUHAMED 274 28. 06. 1979 3 81- STROJ DEL 31235 

72 MITROVIČ DRAGICA 274 28. 12.1979 3 (4) 34 VRATN POD 28301 
73 REBERNIK MILAN 274 17. "08.1981 4 13 VALJ ŽICE 30746 
74 ČlZMIČ ADIL 273 26. 08. 1976 3 "02 JEKLARNA 29301 I 
75 SMAJIČ IBRAHIM 273 02. 02. 1978 3 87 ENERGETIKA 31926|; 

76 DROLE RENATO 273 09. 05. 1978 3 21 HVB 31982; 
77 M E Z E K IGOR 273 26. 12. 1978 3 83 VZDRŽEV 32394 
78 URBAS STANKO 273 29. 09. 1981 3 81 STROJ DEL 29472,.: 
79 MUJAGIČ ENES 272 21. 08.1975 3 11 BLOOMING 30646 
80 ARH CILKA 272 25. 04. 1977 3 98 DRUŽB PREH 60032 
81 IBRAHIMOVIČ JUSO 272 25. 10.1979 5 89 TRANSPORT 33157' 
82 LAVTIŽAR JOŽICA 272 02. 07.1981 3 36 ELEKTRODNI 3032P 
83 BAJRIC HUSEIN 271 14. 03. 1977 3 02 JEKLARNA 23680 
84 VIKIČ SAFET 270 23. 12. 1978 3 02 JEKLARNA 32542 
85 KOŠIR JANEZ 270 10. 08. 1979 3 89 TRANSPORT 32556• 
86 KIČIN MEJAZ 270 06. 01. 1982 4 02 JEKLARNA 28907 
87 JUG SREČKO 270 - 10. 02. 1982 3 - 35 JEKLOVLEK 31141 
88 SARHATLIČ HAJRIJA 269 06. 02. 1973 4 98 DRUŽB PREH 60907 
89 SMAGIN BORIS 269 31. 01. 1974 '3 81 STROJ DEL 27369 
90 VUKALIČ FUAD 269 26. 06. 1978 3 01 PLAVŽ 32012 , 
91 HALILOVIČ ALIJA 268 03. 05. 1972 ENOSOBNO 3 32 ŽIČARNA 278S6 
92 BEŠIČ ZEJMIL 268 04. 10. 1979 3 -: 31 HLAD VALJ 3102« ; 

93 MARIC MIČO 267 21. 02. 1980 3 32- ŽIČARNA 31271 
94 MEDIC ADAM 267 05. 09. 1980 3 89 TRANSPORT 33443 
95 DŽAMASTAGIČ MIRSAD 267 19. 12. 1980 3 11 BLOOMING - 31276 
96 MARKELJ MITJA 267 27. 05. 1981 3 21 HVB 31627 
97 KOVAČEVIČ ZAHID 267 16. 09.1981 3 83 VZDRŽEV 30691 
98 K A L T A K EMIN 266 14. 05. 1980 3 02 JEKLARNA 

32730 1 99 TUBIČ HASAN 265 23. 01. 1974 3 02 JEKLARNA 26632 
100 HUSKIČ AZEM 265 19. 03. 1976 4 89 TRANSPORT 28114 
101 MUSIČ MIRSAD 265 16. 05. 1979 3 06 LIVARNA 31887 
102 TOPIČ ANTO 265 25. 12. 1979 3 02 JEKLARNA 

31433 1 103 ŠMID DUŠAN- 265 20. 02. 1980 3 82 REM DEL 
31822 1 104 RAZINGER BOGDAN 265 13. 10. 1981 3 02 JEKLARNA 
32365 1 105 ALAGIČ ILIJAZ 264 11. 01.1979 3 87 ENERGETIKA 
31669 1 106 REDŽIČ ADEM 264 28. 05. 1979 -" 3 36 ELEKTRODNI 
32492 1 107 SEJDINOVIČ TEUFIK 264 14. 08. 1979 3 - 21 HVB 
32218 1 108 ŠIMIČ DOMIN 261 07. 12. 1979 3 83 VZDRŽEV 
32341 1 109 BERCIČ MARIJA 264 24. 09. 1980 3 92 KOMERC FIN 
33172 1 110 VANGELOVA STOJKA 264 12. 03. 1981 3 34 VRAT PODBO 33776 ?; 

111 PANTOŠ ILIJA 263 17. 01.1977 4 01 PLAVŽ 
30791 1 112 ILIEVSKI BRANKO 263 19. 07. 1979 3 02 JEKLARNA 32856 i 

113 REDŽIČ MEHMED 262 27. 02. 1980 3 11 BLOOMING 29923 I 
114 EJUPOVIČ MUSTAFA 262 13. 02. 1981 3 21 HVB 

313S1 l 115 x STUPAR BOGDAN 
116 DŽAFIČ OSMAN 

261 27. 08. 1981 3 36 ELEKTRODNI 
30989 1 

115 x STUPAR BOGDAN 
116 DŽAFIČ OSMAN 260 26. 02. 1974 - 3 02 JEKLARNA 29631 i 
117 ŽERIČIRFAD 260 05. 04. 1979 3 02 JEKLARNA 32674 ; 
118 KARAKAŠ DJURO 260 . 22. 11. 1979 3 02 JEKLARNA 3255.? 
119 SILIČ MUHO 260 12. 09. 1980 3 81 STROJ DEL 31755 
120 CVETKOV RISTO 259 10. 10. 1979 3 83 VZDRŽEV 32738 
121 HABIBOVIČ ENES 259 17. 10. 1979 3 11 BLOOMING 32759 
122 MARJANOVIČ POLONCA 259 27. 12. 1979 3 97 EK TKR NOV 32736 
123 BERBIČ NEDZIB 259 23. 01. 1980 4 89 TRANSPORT 33262 
124 PAJK MARIJA 259 25. 06. 1980 4 94 KADR SPLOŠ 3319? 
125 ČUCUK SAID 259 14. 07. 1980 3 81 STROJ DEL. 30156 
126 NUMANOVIČ FADIL 259 04. 02. 1981 - ' 3 21 HVB 31554 
127 KRISTAN JANEZ 259 18. 09. 1981 3 82 REM DEL 30S4< 
128 ARSLANOVIČ IZET 258 23. 12. 1976 3 01 PLAVŽ 28776 
129 OMERDIČ FUAD 258 11. 02. 1980 3 02 JEKLARNA 33265 
130 LENARČIČ VINKO 258 23. 11.1981 3 11 BLOOMING 31320 
131 ŠTEFANCIČ STANISLAV 257 28. 12.1978 3 97 EK TKR NOV 30915 
132 MANDIČ SLOBODAN 257 26. 01.1981 •• i A 3 35 JEKLOVLEK »800 JEKLOVLEK 



Iz lanskega tekmovanja v Železarni 

PROGRAM 
SEDMEGA 

PROIZVODNO-
DELOVNEGA 

TEKMOVANJA 
KOVINARJEV 
SLOVENIJE 

SPREMLJAJOČIMI 
PRIREDITVAMI 

- JESENICE -
OD 21. DO 29. 

MAJA 1983 
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Iz lanskega tekmovanja v Železarni 

Glasilo KOVINAR je izdal 
organizacijski odbor proizvod-
no-delovnega tekmovanja ko
vinarjev Slovenije. Glasilo je 
tiskano kot priloga tednika 
ŽELEZAR. 

SOBOTA, 21. maja: 
— ob 19. uri — otvoritev razstav inovacij in likovnikov v prostorih bivše 

knjigarne DZS na Jesenicah, Titova 12; 
T O R E K , 24. maja: 
— v hotelu Larix Kranjska gora razstava o delavskem gibanju — do 30. maja; 
ČETRTEK, 26. maja: 
— ob 16. uri posvetovanje o »reprodukcijski povezanosti v proizvodnji in 

predelavi kovin« — v restavraciji Kazina železarne Jesenice; 
— od 18. — 21. ure prihod in namestitev udeležencev tekmovanja (po predhod

nem dogovoru); 
P E T E K , 27. maja: 
— od 6. do 8. ure — sprejem udeležencev tekmovanja v Železarsko izobraževal

nem centru; 
— od 8. ure do 8,30 — razgovor z voditelji tekmovalnih ekip in člani strokovnih 

komisij v Železarskem izobraževalnem centru; 
— od 9. ure — 10,30 — teoretični del tekmovanja v Železarsko izobraževalnem 

centru; 
— od 10,30—12,30 — namestitev udeležencev tekmovanja v Kranjski gori, 

Planini pod Golico in na Jesenicah; 
— od 12.30 — odhod tekmovalcev v železarno Jesenice, Železarsko izo

braževalni center, Integral Jesenice in Iskra Kranj — ogled delovnih, tekmovalnih 
mest; , ' 

— od 15. — 18. ure praktični del tekmovanja; 
— ob 15,30 — seja organizacijskega odbora v restavraciji Kazina železarne 

Jesenice; 
— ob 19,30 — slavnostna akademija v dvorani amaterskega gledališča Tone 

Čufar — za udeležence tekmovanja; 
SOBOTA, 28. maja: 
— od 7. —18. ure — praktični del tekmovanja, / 
— od 11. —14. ure — predvajanje filmov in diapozitivov v Železarsko izobra

ževalnem centru, 
— ob 16. uri — nastop literatov v dvorani gasilskega doma poklicne enote 

železarne Jesenice, Cesta železarjev, 
— ob 20. uri — sprejem pri predsedniku Skupščine občine Jesenice v dvorani 

osnovne šole Tone Čufar na Plavžu Jesenice; 
N E D E L J A , 29. maja; 
— ob 7,30 — organiziran ogled Vrbe in Begunj, 
— ob 11. uri — razstava tekmovalnih izdelkov v Železarsko izobraževalnem 

centru, 1 

— ob 13. uri — razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja v dvorani 
amaterskega gledališča Tone Čufar na Jesenicah, 

TEORETIČNI D E L T E K M O V A N J A BO P O T E K A L V PROSTORIH ŽELE
Z A R S K E G A IZOBRAŽEVALNEGA C E N T R A N A J E S E N I C A H . 

PRAKTIČNI D E L T E K M O V A N J A BO P O T E K A L : 
V ŽELEZARNI J E S E N I C E : strugarji, brusilci, rezkalci, varilci TIG, M A G in 

plamenskem postopku; 
V ŽELEZARNI J E S E N I C E IN ŽELEZARSKEM IZOBRAŽEVALNEM 

C E N T R U : kovači; 
V ŽELEZARSKO IZOBRAŽEVALNEM C E N T R U J E S E N I C E : orodjarji, 

konstrukcijski ključavničarji, livarji in varilci obločnega varjenja; 
V I N T E G R A L U J E S E N I C E : avtomehaniki »otto« in »diesel«; 
V I S K R I K R A N J : mehaniki T V . 
Za udeležence tekmovanja je organiziran ogled železarne Jesenice in tehnične

ga muzeja z oddelkom NOB. Zbor bo pri glavnem vhodu v Železarno v petek, 
27. maja ob 15,30 in v soboto, 28. maja ob 9,30 ter ob 14,30. 

Organizacijski odbor 

K o v i N A R 
GLASILO ORGANIZACIJSKEGA ODBORA PROIZVODNO-DELOVNEGA 

TEKMOVANJA KOVINARJEV SLOVENIJE 
LETNIK III ŠTEVILKA 9 MAJ 1983 
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Živimo v času, ko se na vseh področjih 
borimo z velikimi gospodarskimi težavami 
in istočasno iščemo poti za hitrejšo od
pravo pomanjkljivosti, ki zavirajo dose
ganje pričakovanega napredka. 

Z racionalizacijo investiranja poskuša
mo doseči zaokrožene proizvodne procese 
in z zahtevnimi napravami tako tehnolo
gijo, ki bo po kvaliteti in konkurenčnosti 
enakovredna tisti v bolj razvitih deželah. 

Še tako velika vlaganja v posodobitev 
tehnologije pa ne bodo dala pričakovanih 
rezultatov, če ne bomo vzporedno vlagali 
tudi v vzgojo in usposabljanje delovnih 
ljudi. 

Pri svojem delu ne smemo biti zado
voljni z. doseženimi rezultati, pri oceni ne 
zadošča, če je človek zadovoljen sam s 
svojim delom in rezultati dela, temveč je 
potrebno nenehno preverjanje doseženega 
v primerjavi z dosežki drugih, iskanje 
novih načinov in se boriti za boljše 
rezultate. 

V naši družbi smo že presegli obdobja, 
ko je zadoščalo praktično znanje in so bili 
pomembni samo izdelki. Proizvodi naj
višjih kvalitet so možni le, če je pri delu 
prisotno tudi ustrezno teoretično znanje. V 
našem samoupravnem sistemu pa pričaku
jemo od delovnih ljudi še nekaj več, saj je 
možno aktivno vključevanje v samouprav
no odločanje le, če se uspešno izpopolnju
jemo tudi na gospodarskih, ekonomskih, 
političnih in kulturnih področjih. 

Prav tekmovanja v posameznih stro
kah, ki so obogatena tudi s preverjanjem 
znanja iz teorije in samoupravljanja, po
menijo obliko usposabljanja, kjer gradimo 
celovitega človeka, in kjer se sklepajo pri
jateljstva, poznanstva, spoznavajo nova 
okolja, delovni pogoji, tehnologije in tudi 
kraji. 

V gospodarski strukturi jeseniške ob
čine predstavljata črna metalurgija in 
predelovalna industrija še vedno več kot 
polovico dejavnosti. Taka usmeritev go
spodarstva pomeni, da so med vsemi za
poslenimi v veliki večini tisti, ki delajo v 
poklicih, v katerih se bodo pomerili tek
movalci na sedmem proizvodnem delov
nem tekmovanju kovinarjev Slovenije. 

Prav to je eden od razlogov, da smo 
prevzeli organizacijo tekmovanja na Je
senicah. Pričakujemo, da bodo aktivnosti v 
času tekmovanj, razgovori s tekmovalci in 
strokovnimi delavci in ogledi tekmovalnih 
izdelkov pomenili novo spodbudo za vse, ki 
že delajo v takih poklicih, kakor tudi za 
tiste, ki se za poklic šele odločajo. 

Tekmovanje bo velika manifestacija ko-
vinarstva na Jesenicah. Organizatorji se 
bodo potrudili in omogočili kvalitetno iz
vedbo tekmovanj v prijateljskem vzdušju. 

V imenu Skupščine občine Jesenice že
lim vsem tekmovalcem in članom stro
kovnih ekip veliko uspeha pri delu in dobro 
počutje na Jesenicah. 

Predsednik i 
Skupščine občine Jesenice: 
Franc B R E L I H 



SEDMO PROIZVODNO DELOVNO 
TEKMOVANJE KOVINARJEV SLOVENIJE 

Proizvodna delovna tekmovanja kovi
narjev so pomemben prispevek k izbolj
šanju proizvodnje, povečanju produktiv
nosti dela in kvalitete dela, k izvajanju 
stabilizacije gospodarstva, boljši organiza
ciji proizvodnega procesa in dela v celoti, 
poseben prispevek pa dajejo tudi razvoju 
samoupravnih odnosov v skladu z ustavo 
in zakonom o združenem delu. 

Množično sodelovanje delavcev na de
lovno-proizvodnih tekmovanjih je dobilo 
nove kvalitete s stalnim večanjem števila 
delovnih organizacij združenega dela, ki 
organizirajo tekmovanja. 

Poleg zveze sindikatov se za organiza
cijo delovno-proizvodnih tekmovanj zavze
majo tudi organizacije zveze organizacij za 
tehnično kulturo, • organizacije zveze so
cialistične mladine in strokovne organiza
cije in združenja. 

Proizvodno-delovna tekmovanja se raz
vijajo v vseh vejah industrije. Vse bolj j ih 
spremljajo široke množice, kot svojo lastno 
potrebo, kar potrjuje pravilno usmerjenost 
tekmovanj. V temeljnih organizacijah 
združenega dela, samoupravnih in drugih 
skupnostih vse bolj prodira spoznanje o 
pomembnosti ustvarjanja delavskega raz : 

reda za utrjevanje družbeno-ekonomske 
osnove združenega dela, posebno za po
večanje produktivnosti dela in za razvoj 
tehnične kulture v naši družbi. Z organizi
ranimi družbenimi napori v zadnjih letih 
so zabeleženi pomembni rezultati pri ino-
vatorstvu-racionalizatorstvu in oblikah 
kulturno-umetniškega ustvarjanja de
lavcev. 

Proizvodno-delovna tekmovanja posta
jajo svojevrstna Šola samoupravljanja, de
lovnega in osebnega izobraževanja in dvi
ganja tehnične kulture delavca. V tej obliki 
izobraževanja "sodelujejo delavci različnih 
poklicev in profilov, kar omogoča večje 
učinke pri ustvarjalnem delu delavca 
nasploh. 

Praksa je pokazala, da je tekmovanje v 
poznavanju samoupravnih odnosov v zdru
ženem delu pomembno obogatilo vsebino 
proizvodno-delovnih tekmovanj in da mora 
poznavanje samouprave postati sestavni 
del vsakega proizvodno-delovnega tekmo
vanja. : ' 

Nadaljna aktivnost pri razvoju pro
izvodno-delovnih tekmovanj in srečanj 
delavcev se mora zasnovati na naslednjih 
načelih: 

— Masovno vključevanje vseh delav
cev v proces proizvodno-delovnih tekmo
vanj. Tekmovanja morajo postati sestavni 
del dela in življenja delavcev v združenem 
delu, prisotna v vsakem TOZD, DO in 
SOZD. 

— S konkretnimi programi in organi
zacijo je potrebno neposredno povezati 
tekmovanje z napori za povečanje pro
duktivnosti in ekonomičnosti dela, racio
nalnejšega in bolj organiziranega dela in 
poslovanja. 

V tem smislu morajo tekmovanja po
tekati vse leto v TOZD, DO in SOZD. Pre
ko leta in še posebno na koncu leta se 
rezultati zberejo in se proglasijo najboljši 
delavci. 

—. Izhajajoč iz temeljne organizacije 
združenega dela je potrebno ustvariti ce
lovit sistem tekmovanja v posameznih 
poklicih na osnovi samoupravnih spora
zumov za vsak poklic, odvisno od speci

fičnosti tehnološkega procesa in drugih 
okoliščin. I Program proizvodno-delovnih 
tekmovanj se lahko obogati tudi z drugimi 
oblikami ustvarjalnega dela, kot so in
ventivne, znanstvene, kulturno umetniške 
in podobno. V vsakem poklicu, kakor tudi v 
izvenindustrijskih oblikah proizvodnje, 
moramo proizvodno-delovna tekmovanja 
povezati z nadaljnjim razvojem samoupra
ve in novimi družbeno-ekonomskimi od
nosi. 1 

— Javne in stalne razglasitve rezul
tatov dela tudi moralno stimulirajo de
lavca. Sredstva javnega obveščanja, od gla
sil v delovnih organizacijah dp dnevnikov, 
radia, televizije in drugih sredstev javnega 
obveščanja, morajo širiti in popularizirati 
vse oblike ustvarjanja delavcev. 

— Priznanja morajo biti sestavni del 
vsakodnevnega življenja in dela, da bodo 
pri izgradnji moralnega lika delavca v 
ospredju načela socialističnega samouprav
ljanja, s čimer pospešujemo razvoj delovne 
sposobnosti, ustvarjanja, tovarištva in so
lidarnosti delavcev. 

— Tekmovanje moramo razvijati tako, 
da bodo spodbuda za osebni razvoj in dvi
ganje znanja delavca iri razvoj tehnične 
kulture. Posebno moramo.razvijati ta duh 
pri mladini, učencih v šolah, s ciljem, da se 
tudi pri njih razvije tekmovalni duh in 
ustvarjalni pristop k delu in pridobivanju 
znanja. . . 

Pri tem imajo posebno nalogo organi
zacije zveze organizacij za tehnično kul- . 
turo s svojimi delovno-proizvodnimi in 
znanstvenimi akcijami, ki j ih izvajajo. 

Sestavni del delovno-proizvodnih tek
movanj v občinah, regijah, republikah in 
pokrajinah, kakor tudi na zveznem nivoju 
morajo biti tudi aktivnosti, kot so: ino
vacije, tekmovanje v znanju in spretnosti v 
civilni zašiti, kulturno-umetniška tekmo
vanja, demonstracije < strojev, opreme, 
orodja, posvetovanja, zbori samouprav-
ljalcev, razstave itd. 

Zaključno delovno tekmovanje kovi
narjev Slovenije v letu 1983 bo organizi
rano na Jesenicah od 27. do 29. maja. 

Program delovnega tekmovanja kovi
narjev Slovenije bo potekal v letu, ko 

Iz lanskega tekmovanja v Železarni 

moramo še z večjimi napori vseh delovnih 
ljudi izbojevati nove delovne zmage v raz
voju samoupravljanja, večanju proizvodne 
moči in materialnih osnov združenega dela, 
izboljševanju delovnih in življenjskih po
gojev, večji humanizaciji dela, izpopolnje
vanju, izobraževanju in razvijanju ustvar
jalnih sposobnosti proizvajalcev, kar ma
nifestaciji daje še poseben pomen. 

Sedmo proizvodno-delovno tekmovanje 
kovinarjev Slovenije se ne konča in prične 
samo na tem nivoju, temveč je to široka 
akcija vseh zaposlenih delavcev v kovinski 
industriji Slovenije. V borbi za doslednejše 
izvajanje nalog, opredeljenih v dokumen
tih združenega dela in dokumentov kon
gresov Zveze komunistov, Zveze sindikatov 
in Zveze Socialistične mladine Slovenije. 

SEDMO PROIZVODNO-DELOVNO 
TEKMOVANJE KOVINARJEV 

SLOVENIJE 
Delovno proizvodno tekmovanje kovi

narjev Slovenije bo letos potekalo od 27. do 
29. maja na Jesenicah. Na tem tekmovanju 
si bodo udeleženci izmenjali izkušnje v 
znanju in spretnosti. To srečanje bo tudi 
priložnost za medsebojno spoznavanje de
lavcev, širjenja znanja, spoznavanje s sred
stvi in pogoji dela v drugih okoljih. 

Ob tej priložnosti bodo organizirane 
razne prireditve, ki predstavljajo delavčevo 
ustvarjanje na vseh področjih. 

Zato bomo organizirali razstavo ino
vacij, likovnega,' literarnega in drugega' 
ustvarjanja ter posvet, na katerem bomo 
izmenjali izkušnje in pridobili novo znanje 
o tehnično-tehnoloških pogojih dela in 
družbenem razvoju naše družbe. 

Odbor, ki pripravlja in organizira tek
movanje na osnovi enakih kriterijev, bo 
razglasil najuspešnejše delavce v posa
meznih poklicih in sestavil ekipo, ki bo 
zastopala Slovenijo na 17. srečanju kovi
narjev Jugoslavije. 

temu pa je bilo lansko obveščanje že na 
višjem nivoju kot leta 1981. 

Ocene neposrednih udeležencev so, da 
je bilo šesto proizvodno-delovno tekmo
vanje kot zaključna manifestacija tekmo
vanj kovinarjev v Sloveniji zelo dobro or
ganizirano. Vse aktivnosti, ki so bile pred
videne s programom, so bile realizirane. 

Tekmovanje kovinarjev Slovenije da
nes predstavlja manifestacijo, ki je pre
segla prvotne okvire in obogatila svoje 
bistvo z novimi dejavnostmi. S tem je tek
movanje postalo zaključna manifestacija z 
novimi programskimi dejavnostmi, ki so 
zrasle iz teh tekmovanj in se danes or
ganizirajo pod naslovom: PROIZVODNO-
D E L O V N O T E K M O V A N J E K O V I N A R 
J E V S L O V E N I J E . ' 

Lansko tekmovanje je tako kot vsa 
prejšnja tekmovanja dalo svoj prispevek k 
uveljavitvi dela, ustvarjanja in vsestran
skega razvoja. Družba je bogatejša za 
vrednote, ustvarjene skozi bolj ekonomič
no, produktivnejše in ' rentabilnejše delo 
tekmovalcev in njihovo samoupravno in 
družbeno delo, vsi tekmovalci pa so si 
pridobili nove izkušnje in znanje. 

S pregledom izdelanih predmetov smo 
ugotovili, da so bili doseženi zelo dobri 
rezultati. Določeno število predmetov v 
vseh poklicih je bilo izdelano skoraj 
idealno v skladu z normativi, ki so pred
videni za kvaliteto izdelave. Odlični re
zultati so bili doseženi tudi v teoretičnem • 
delu tekmovanja. Razveseljiv je podatek, 
da se je večina tekmovalcev približala ali 
pa presegla mejo idealne izdelave predmeta 
in znanja v teoriji. Ta zaključek potrjuje, 
da se izvaja osnovna naloga proizvodno-
delovnih tekmovanj, i n sicer večje angaži
ranje delavcev pri konstantnem izobraže-' 
vanju. 

Visok nivo znanja in zelo izenačena • 
kvaliteta tekmovalcev je potrdila usmeri
tev, da je potrebno razvijati, tekmovanja v 
organizacijah združenega dela, ker ne 
vplivajo samo na večjo in boljšo storilnost, 
temveč imajo svoj pomen tudi pri prido
bivanju znanja, kar je danes več kot po
treba. 

Vse manifestacije in tekmovanja so 
potekala v delovnem . in tovariškem 
vzdušju. Najpomembnejši cilji tekmo
vanja, izmenjava izkušenj, potrjevanje 
bratstva in enotnosti, so se dokazovali tudi 

. letos. 

' 16. SREČANJE KOVINARJEV 
JUGOSLAVIJE V TITOVI 

MITROVICI OD 7. DO 10. OKTOBRA 
1982 

Lani so se slovenski kovinarji udeležili 
srečanja kovinarjev Jugoslavije z 22 tek
movalci v 12 poklicih. Tekmovalci s stro
kovnim spremstvom so bili med srečanjem 
nastanjeni v hotelu Priština v Prištini, 

, tekmovanje pa- je potekalo v Titovi 
Mitrovici. 

Glede srečanja so vsi udeleženci menili, 
da so bili doseženi vsi osnovni cilji. Glede 
same priprave in izvedbe pa moramo pri
pomniti, da ni. potekala brez zapetljajev in 
nevšečnosti. Vprašljiva je tudi regularnost 
tekmovanja v nekaterih poklicih (livarji). 

Menimo, da. je do vseh neprijetnosti 
prišlo zaradi neodgovornosti v pripravah 
na srečanje.. Za to odgovornost pa ob 
domačinu tekmovanja enako odgovarjajo 
zvezni odbor sindikata .delavcev proizvod-

' nje in predelave kovin Jugoslavije in Zveza 
organizacij za tehnično kulturo Jugosla
vije, ki so ob domačinih zadolženi . za 
izvedbo srečanja. , 

Slovenski tekmovalci so na srečanju 
prikazali visok nivo teoretičnega in prak
tičnega znanja in popolnoma upravičili 
zaupano jim nalogo. V dvanajstih tekmo
valnih poklicih so naši tekmovalci osvojili 
dve prvi mesti, eno drugo mesto in pet 
tretjih mest. •• , 

Organizacijski odbor. 6 proizvodno-
delovnega tekmovanja kovinarjev 
Slovenije 

Iz lanskega tekmovanja v Železarni 

ZGODOVINSKI PREGLED 
PROIZVODNO-DELOVNIH TEKMOVANJ 

KOVINARJEV SLOVENIJE 

Na prvih tekmovanjih varilcev pred 26 
leti (1955 — 1981) so se delavci med seboj 
pomerili v strokovnem znanju ob otvoritvi 
novih šolskih prostorov inštituta Zavoda 
za varjenje SR Slovenije v Ljubljani. Prav 
tako je bilo leta 1961 ob 10-letnici društva 
za varilno tehniko SR Slpvenije organizi
rano drugo republiško in zvezno tekmo
vanje varilcev v Mariboru. Tretje tekmo
vanje v organizaciji Društva za varilno 
tehniko in inšti tuta je bilo leta 1968 v 
Ljubljani. 

Po daljšem premoru smo leta 1975 na eobudo Društva za varilno tehniko SR 
lovenije v Ljubljani s pomočjo Zveze or

ganizacij za tehnično kulturo, z nekaterimi 
delovnimi organizacijami in z veliko po
litično podporo ter neposrednim nosilcem 
organizacije, republiškim odborom sindi
kata delavcev kovinske industrije Slove
nije, ponovno pričeli z delovnimi tekmo
vanji varilcev v Sloveniji in sicer: 1975 — 
na Zavodu za varjenje SR Slovenije in 1976 
— v Gorenju — Varstroj Lendava. 

Do leta 1977 je bilo v Sloveniji prisotno 
mnenje, da so delovna tekmovanja ne
smiselna in nepotrebna. Takšno mnenje ni 
bilo prisotno med delavci v neposredni pro
izvodnji in nekaterimi strokovnjaki, ampak 
med funkcionarji družbenopolitičnih or
ganizacij, društev ter strokovnih institucij. 
Z veliko vztrajnostjo posameznikov v 
republiškem odboru sindikata delavcev 
proizvodnje iri predelave kovin Slovenije, 
Inšt i tuta za varjenje SRS, Zveze organi
zacij za tehnično kulturo Slovenije, Go
spodarske zbornice Slovenije s svojimi 
združenji, posameznikov v institucijah in . 
posameznih delovnih organizacijah je tek
movanje v več disciplinah dobjjo z letom 
1979 večji pomen. S tem tekmovanjem, ki 
je bilo množičnejše in je potekalo v TOZD, 
OZD ter v nekaterih občinah in regijah, je 
bilo določeno, da se preimenuje v prvo 
republiško tekmovanje Slovenije. 

Prvo republiško tekmovanje kovinarjev 
Slovenije je bilo leta 1977 v Novi Gorici, v 

delovnih organizacijah Vozila Gorica, 
Iskra Avtomehanika pri Gorici in Gostoj, 
Gorica. Tekmovanje je potekalo v šestih 
poklicih, udeležilo pa se ga je 158 delavcev 
tekmovalcev. ' . 

Drugo republiško tekmovanje kovi
narjev Slovenije je bilo leta 1978 v Ljublja
ni v SOZD ZPS TZ Litostroj in T A M 
Maribor. Tekmovanje je potekalo v de
vetih poklicih, udeležilo pa se ga je 217 
delavcev-tekmovalcev. 

Tretje republiško tekmovanje kovi
narjev Slovenije je bilo leta 1979 v Celju v 
tehnični srednji šoli v Celju, v železarni 
Ravne, Šolsko kovinarsko-metalurškem 
centru Celje in Unior Zreče. Tekmovali šo 
v desetih poklicih, udeležilo pa se ga je 235 
delavcev- tekmovalcev. 

Četrto republiško tekmovanje kovi
narjev Slovenije je bilo leta 1980 v 
Ljubljani. Tekmovanje je potekalo v 12 
poklicih, udeležilo pa se ga je 195 delavcev-
tekmovalcev. 

' V letu 1980 je bila Slovenija od 10. do 
12. oktobra organizator 14. srečanja ko
vinarjev Jugoslavije. Tekmovanje je po
tekalo v SOZD ZPS TZ Litostroj v 12 po
klicih, udeležilo pa se ga je 159 delavcev-
tekmovalcev iz vse Jugoslavije. 

Peto republiško tekmovanje kovinarjev 
Slovenije je bilo leta 1981 v Mariboru v 
Šolskem centru pri T A M , DO T A M , D O 
Metalna, DO Elektrokovina, DO T V T 
Boris Kidrič, DO Avtoobnova, DO Atmos. 
Tekmovanje je potekalo v 13 poklicih, 
udeležilo pa se ga je 245 delavcev-te,k-
movalcev. 

Šesto republiško tekmovanje kovinar
jev Slovenije je bilo leta 1982 v Krškem,, 
Črnomlju in Novem mestu v tovarni celu-, 
Ioze in papirja Djuro Salaj, Krško, K o 
vinarsko Krško, SOP Krško, Šolski center 
Krško, Zastava-avto T O Z D servis Krško ; 
Transport in Krško, Belt Črnomelj. Iskra 
Semič-Črnomelj in I M V Novo mesto '̂ 
Sodelovalo je 265 delavcev-tekmovaicev, 
ki so tekmovali v 13 poklicih. . 



Šesto proizvodno delovno tekmovanje 
kovinarjev Slovenije je bilo organizirano 
ob dnevu kovinarjev Jugoslavije v Krškem, 
Črnomlju in Novem mestu od 11. do 13. ju
nija 1982. Šesto proizvodno-delovno tek
movanje kovinarjev Slovenije je bila ena 
od prireditev v počastitev 90-letnice roj
stva prvega kovinarja Jugoslavije, tovariša 
T I T A , in v počastitev kongresov zveze 
komunistov in zveze sindikatov. 

Pred šestim tekmovanjem so bila v 56 
občinah organizirana tekmovanja kovi
narjev v OŽD, občinah in pokrajinah, v 
katerih je sodelovalo prek 8.000 delavcev-
kovinarjev in več kot 3.000 strokovnjakov, 
organizatorjev in družbenopolitičnih de
lavcev. 

Delavci, ki so na tekmovanjih v obči
nah in regijah dosegli najboljše rezultate v 
teoretičnem in praktičnem znanju, so se 
uvrstili na republiško proizvodno delovno 
tekmovanje kovinarjev Slovenije. . 

N a podlagi sprejetih kriterijev se je v 
Krškem, Črnomlju in Novem mestu zbralo 
265 najboljših kovinarjev Slovenije, ki so 
tekmovali v 13 poklicih (strugarji, brusilci, 
rezkalci, orodjarji, strojni kovači, kon
strukcijski ključavničarji, livarji, kaluperji, 
piamenski varilci, R E L varilci, varilci 
M A G , varilci TIG, avtomehaniki »otto« in 
avtomehaniki »diessel«). 

Program tekmovanja je bil v prostorih 
občinskega sveta zveze sindikatov Krško, 
tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj 
Krško, Kovinarska Krško, SOP Krško, 
Šolski center Krško, Zastava-avto TOZD 
servis Krško, Transport Krško, Belt Čr
nomelj, Iskra Semič, I M V Novo mesto, 
delavski dom Edvard Kardelj Krško in še 
na nekaterih mestih v Krškem, Črnomlju 
in Novem mestu. 

Ob delavcih-tekmovalcih so v času tek
movanja sodelovali tudi delavci-inovatorji, 
racionalizatorji, likovni in literarni ustvar
jalci, člani zveze organizacij za tehnično 
kulturo, predstavniki združenega dela, sin
dikata, fakultet, gospodarske zbornice, 
srednjih šol in strokovnih združenj, ki so s 
svojim delom omogočili, da je bilo šesto 
proizvodno-delovno tekmovanje kovinar
jev res enkratno srečanje delavcev in dela 
ter skupnega delovnega ustvarjanja ko
vinarjev Slovenije. 

POROČILO O P R I P R A V A H 

Proizvodna delovna tekmovanja so po
memben člen v verigi prizadevanj za boljše 
in kvalitetnejše delo, za iskanje novih 
tehničnih in tehnoloških rešitev, za osvaja
nje novih znanj ter utrjevanje vezi med 
znanostjo in prakso. 

Z organiziranimi družbenimi napori, 
predvsem z dejavnostjo republiškega od
bora sindikata delavcev proizvodnje in pre
delave kovin Slovenije, Zveze organizacij 
za tehnično kulturo Slovenije, strokovnih 
društev in organizacij, smo v zadnjem času 
dosegli na področju kovinarskih tekmovanj 
zavidljive uspehe. Vključevanje samo
upravnega znanja in vednosti v -proizvod-
no-delovna tekmovanja kovinarjev jih je 
obogatilo in jih še tesneje povezalo z našim 
sistemom samoupravno organiziranega 
združenega deia. Večje izkoriščanje lastne-

potenciala, doseganje potrebne kvalitete in 
dobro organiziranje proizvodnega procesa, 
kar je. osnova tekmovanj, je v sedanjem 
gospodarskem trenutku še kako po
membno. 

Pred šestim proizvodno-delovnim tek
movanjem kovinarjev so bila tekmovanja 
organizirana v 56 občinah, še prej pa v pri
bližno 500 organizacijah združenega dela. 
Po ocenah, ki j ih prejemamo iz občinskih 
in regijskih organizacijskih odborov, skle
pamo, da je v predtekmovanjih tekmovalo 
okoli 8.000 delavcev-kovinarjev in prek 
3.000 strokovnjakov, organizatorjev in 
družbenopolitičnih delavcev. Ugotavljamo, 
da se je večletno trdo delo in prepriče
vanje, da so tekmovanja potrebna in druž
beno koristna, obrestovalo. Delavci sami 
zahtevajo, da se vključijo v proces-tekmo
vanj, eden od primerov je bil letos v ptujski 
občini, ko zadolženi za to dejavnost niso 
pravočasno organizirali občinskega tekmo
vanja in s tem onemogočili udeležbo de
lavcev ptujskega območja na tekmovanju, 
kljub njihovim željam in zahtevi. Več 
aktivnosti bomo morali zahtevati od pro
fesionalcev, ki bi morali s svojimi za
dolžitvami nuditi pomoč organizatorjem 
v občini, regiji in republiki. Tudi nekatere 
organizacije združenega dela v naši repub
liki, ki izdelujejo opremo in stroje, ki so 
potrebni v kovinarskem poklicu, bodo mo
rale spremeniti odnos do tekmovanj. Lani 
smo imeli primere, ko proizvajalci varilnih 
agregatov v Sloveniji niso sodelovali na 
tekmovanju oziroma niso želeli sodelovati 
pod nelojalnimi pogoji, čeprav smo skoraj 
vsak dan lahko na T V gledali reklame 
Gorenja Varstroja in I S K R E za te iste 
aparate, ki bi jih delavcem vse Slovenije 
najlažje predstavili prav na takih tekmo
vanjih, bilo pa bi tudi ceneje. 

Navkljub manjšim težavam so priprave 
potekale brez zastojev in težav. Posebno 
zahvalo pri pripravah zaslužijo predvsem 
občinski sveti ZSS in ekipe, ki so jih or
ganizirali v Krškem, Črnomlju in Novem 
mestu. Naprave, na katerih so potekala 
tekmovanja, kot tudi vsi ostali pogoji, so 
tekmovalcem zagotavljale enake pogoje in 
omogočale nemoteno tekmovanje. Teste za 
teoretični del tekmovanja so kvalitetno 
pripravili posamezni strokovnjaki iz znan
stvenih ustanov in popolnoma ustrezajo 
stopnji zahtevnosti, ki je potrebna na 
takem tekmovanju. 

Neposredni organizatorji tekmovanj 
kovinarjev v Sloveniji so pri svojem delu 
ugotovili, da do sedaj v Sloveniji nismo 
imeli primernih priznanj za delavce-ko-
vinarje, ki s svojim d lom na republiškem 
tekmovanju dosežejo najboljše rezultate. 
Zato je organizacijski odbor sprejel sklep, 
da se trem najbolje uvrščenim tekmoval
cem v vseh poklicih na zaključnih repub
liških tekmovanjih kovinarjev Slovenije 
podelijo naslednja priznanja: 

a) Skulptura kovinar, ki je vlita v bron 
in predstavlja rast in vzpon kovinarske 
industrije. V sredini skulpture je znak 
proizvodno delovnih tekmovanj kovinarjev 
Slovenije, ki s svojo dejavnostjo dajejo 
poseben pomen prav izobraževanju in 
kvalitetnemu delu v tej panogi. 

b) Značko kovinar, ki v miniaturi pred-
T+flvlig nkulpturo in nr«ipmniku 

priznanja, da jo javno nosi in s tem 
izkazuje prejem priznanja. 

c) Pisno priznanje — listino, ki s svojo 
vsebino potrjuje dosežene rezultate in 
nosilca priznanja. 

Organizacijski odbor šestega proizvod
no delovnega tekmovanja kovinarjev Slo
venije je skulpturo kovinar z značko in l i 
stino podelil muzeju »25. maj« v Beogradu 
v spomin na prvega kovinarja Jugoslavije, 
Josipa Broza-Tita, kateremu je posvečen 
tudi 10. oktober, dan kovinarjev Jugosla
vije. 

Skulpturo kovinar z značko in listino je 
organizacijski odbor podelil Francu Le-
skošku-Luki, zagovorniku tekmovanj, za 
njegovo podporo tekmovanjem v času, ko 
so se v Sloveniji šele razvijala. 

Organizacijski odbor je podelil skulptu
ro kovinar, značko kovinar in listino 
Srečku Mlinariču za njegovo pionirsko delo 
na področju proizvodno delovnih tekmo
vanj kovinarjev Slovenije in za zasluge, da 
so naša današnja tekmovanja zgled v 
Jugoslaviji, čeprav imajo drugod že deset 
let daljšo tradicijo. 

POTEK TEKMOVANJA 

Tekmovanje kovinarjev se je pričelo 
11. junija dopoldne s teoretičnim delom 
tekmovanja za vse poklice. Tekmovanje v 
praktičnem delu znanja se je v nekaterih 
poklicih pričelo že popoldne istega dne. 

Slavnostna akademija v počastitev 
šestega tekmovanja kovinarjev je bila v 
delavskem domu Edvard Kardelj. Slav
nostni govornik na akademiji je bil pred
sednik zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije Martin Mlinar, ki je v svojem 
govoru še posebno poudaril pomen tovrst
nih tekmovanj za napredek dela in storil
nosti. 

12. junija se je tekmovanje nadaljevalo v 
praktičnem delu v vseh poklicih v Krškem, 
Črnomlju in Novem mestu. Ob 16. uri je bil 
nastop literatov in ob 20. uri sprejem za vse 
udeležence tekmovanja pri predsednikih 
skupščin občin Krško, Črnomelj in Novo 
mesto. ' 

13. junija je bila razstava tekmovalnih 
izdelkov. Ob 13. uri je bila svečana razgla
sitev rezultatov in podelitev priznanj naj
boljšim kovinarjem Slovenije. 

Organizirati proizvodno-delovno tek
movanje v trinajstih poklicih brez večjih in 
resnejših problemov je bilo mogoče le ob 
koordinirani akciji in skupnem delu veli
kega števila strokovnih sodelavcev, akti
vistov iz združenega dela, sodelavcev pri 
pripravi in izvedbi tekmovanja ter sprem
ljajočih prireditev. 

V prostem času so si lahko tekmovalci, 
gostje in ostali udeleženci tekmovanja 
ogledali zanimivosti mest in okolice Krške
ga, Črnomlja in Novega mesta. 

Sodelujočim 6o podelili torbe z znakom, 
značke, vrčke in bilten. 

Med tekmovanjem so izšle tri številke 
glasila K O V I N A R , ki so sodelujoče zelo 
dobro in izčrpno informirale o dogajanjih 
in rezultatih na tekmovanju. 

Informiranje javnosti o tekmovanju je 
potekalo prek sredstev javnega obveščanja, 
vendar pa moramo ugotoviti, da pri iz- -
vajalcih še vedno ni pravega interesa, kljub 6 

Panorama Jesenic 

Občina Jesenice leži na skrajnem seve-
rozapadnem delu Slovenije ob državni me
j i in meji na občine Tolmin, Radovljica in 
Tržič ter na Italijo in Avstrijo. Površina 
občine Jesenice je 375 km 2 in je na dan po
pisa 31. marca 1981 imela 32.706 prebival
cev, od tega okoli 2.800 začasno prijavlje
nih. Občina Jesenice je razdeljena v 13 
krajevnih skupnosti, zanimiv pa je tudi po
datek, da znaša delež aktivnega prebival
stva 49 %, v družbenem sektorju pa jih je 
zaposlenih okoli 14.600, od tega 38 % žensk. 
V organizacijah združenega dela s področ
ja gospodarstva je zaposlenih 11.800 delav
cev, v negospodarstvu pa 1.760 ter okoli 
1.000 v poslovnih enotah, katerih sedež 
TOZD ni v občini Jesenice. 

Gospodarstvo občine Jesenice je v letu 
1982 ustvarilo 8,2 milijarde družbenega 
proizvoda, 6,3 milijarde dohodka in 3,7 mi
lijarde čistega dohodka, od tega največ in
dustrija, ki je ustvarila 65,6% družbenega 
proizvoda. Tako je gospodarstvo ustvarilo 
v letu 1982 516.000 din dohodka na zaposle
nega, povprečni čisti osebni dohodek v go
spodarstvu pa je bil 14.246 din, oziroma v 
gospodarstvu in negospodarstvu skupaj 
14.446 din. 

Poleg industrije so v občini Jesenice naj
pomembnejše panoge še gradbeništvo, 
promet in zveze, trgovina in turizem ter 
gostinstvo. Kot prednostne panoge v go
spodarstvu občine Jesenice so obravnava
ne industrija (črna metalurgija in kovin

sko predelovalna industrija) ter turizem, 
tako kot je opredeljeno v našem srednjero
čnem planu, posebno pozornost pa posve
čamo tudi kmetijstvu, čeprav so možnosti 
razvoja te panoge zelo omejene. 

Najpomembnejša naložba v občini Jese
nice, k i bi jo morali začeti že v letošnjem 
letu, je nova elektrojeklarna v železarni 
Jesenice, ker z zastarelo tehnologijo v 
martinovkah Železarna ne more realizirati 
prehoda na proizvodnjo kvalitetnejših je
kel, kar pa je pogoj za prestrukturiranje 
ostale industrije, predvsem celotne kovin
ske predelave na Jesenicah in v širšem 
prostoru. Kljub omenjenim možnostim — 
tu mislim predvsem na prevladujoč vpliv 
bazične industrije — smo dosegli visok po
rast izvoza na konvertibilno področje, tako 
da pokrivamo že 82 % uvoza z lastnim izvo
zom na konvertibilnem področju. Poleg že
lezarne Jesenice so pomemben delež k te
mu prispevale organizacije združenega de
la turizma in gostinstva, predvsem na ra
čun Kranjske gore kot največjega zimsko-
turističnega centra, zato imata v razvojnih 
načrtnih turizem in gostinstvo ter Kranj
ska gora prednost oziroma poseben pouda
rek v jeseniškem gospodarstvu. 

Težave, ki jih v tem obdobju ne manjka, 
se v jeseniškem gospodarstvu kažejo pred
vsem v nizki kvalifikacijski strukturi zapo
slenih, ki jo doslej nismo uspeli zadovolji
vo izboljšati, in v prenizki investicijski 
aktivnosti, čeprav je to delno razumljivo 

zaradi priprav na izgradnjo nove elektroje-
klarne. 

Tudi na področju družbenih dejavnosti 
smo dosegli precej visoko stopnjo razvito
sti, predvsem na področju osnovnega šol

stva in otroškega varstva, kar je tudi rezul
tat samoprispevka, za katerega smo se 
odločili že drugič, in je namenjen za iz
gradnjo novih šolskih prostorov. Tako je 
občina Jesenice na drugem mestu po razvi
tosti celodnevne šole, pa tudi standard na 
drugih področjih je na primerni višini 
(zdravstvo, socialno varstvo, skrbstvo, kul
tura), čeprav smo morali v zadnjih letih že 
krčiti nekatere programe, tako, da se je re
alni obseg sredstev za namene skupne po
rabe v občini Jesenice znižal. 

Na področju stanovanjske izgradnje 
imamo kljub realizaciji planskih nalog še 
vedno dovolj problemov, čeprav imamo že 
prek 11.000 stanovanj, od tega približno po
lovico v družbeni lasti. 

Za boljšo predstavo občine Jesenice naj 
navedemo še nekaj statističnih podatkov: 
štev. osebnih avtomobilov 6.700 
štev. prodajaln na drobno 140 
štev. prebivalcev na eno prodajalno 215 
štev. učencev v osnovni šoli 3.300 
štev. oddelkov v osnovnih šolah 123 
štev. učencev v srednjih šolah 1.250 
štev. rednih študentov 270 
štev. TV sprejemnikov 11.000 
štev. otrok v vzgojno varstv. ustanovah 
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Železarna Jesenice je trenutno, samou
pravno organizirana v 22 temeljnih organi
zacij, od katerih je ena dislocirana v Dra
vogradu, in tri delovne skupnosti, z drugi
mi železarnami in nekaterimi predelovalci 
naših proizvodov pa se povezujemo v se
stavljeno organizacijo združenega dela 
Slovenske železarne. 

Ob koncu aprila 1983 je bilo v njej zapo
slenih 6.327 delavcev, od tega 78 % moških 
in 22 % žensk. Značilnost Železarne je me
šana narodnostna sestava, saj je med za
poslenimi kar 31 % delavcev iz drugih re
publik in pokrajin. Izobrazbena struktura 
delavcev je dokaj nizka, kar 53,5 % delav
cev ima osem razredov osnovne šole ali 
manj (vendar so se z dodatnimi izobraže
valnimi oblikami usposobili za opravljanje 
določenih del), 41 % delavcev je zaključilo 
poklicno oz. drugo srednjo šolo in 5,5 % de
lavcev ima višjo in visoko izobrazbo. 

. Osnovna značilnost železarne Jesenice 
je njen zelo pester in kakpvostno zahteven 
proizvodni program. V letu 1982 smo izde
lali 471.312 ton surovega jekla, in sicer 
312.900 ton v S M jeklarni in 158.412 ton v 
elektro jeklarni ter dosegli v vseh proiz
vodnih TOZD 1,439.317 ton skupne proiz
vodnje. V tem letu smo odpremili za proda
jo 402.988 ton raznih izdelkov. Tako skup
na proizvodnja kakor tudi prodaja bi mo
rali biti v preteklem letu večji, saj smo na
črtovali pri pnvi 1,517.300 ton in pri drugi 
424.420 ton, vendar zaradi raznih težav, 
predvsem s polizdelki, teh količin nismo 
dosegli. 

Pestrost proizvodnega programa Žele
zarne je izražena v tem, da izdelujemo de
belo in srednjo vroče valjano pločevino, 
hladno valjano pločevino in trakove, valja
no in vlečeno žico, vlečene, luščene in bru
šene ..jeklene palice, hladno oblikovane 
profile, vratne podboje in jeklene odlitke. 
Med najbolj1 kakovostnimi izdelki v proiz
vodnem programu pa je treba omeniti di-
namo pločevino za potrebe elektro indu
strije, nerjavng pločevino, mikrolegirana 
jekla za debelo pločevino, avtomatska je
kla, patentirano žico, razne vrste nizkole-

giranih jekel za pločevino in vlečene, luš
čene ter brušene jeklene palice ter jekla za 
posebne namene. 

Zaostreni pogoji gospodarjenja so tudi 
železarno Jesenice močneje usmerili v iz
voz, posebno na konvertibilno področje, ki 
se je od leta 1981 povečal kar za 30 %. Tu 
velja omeniti že tradicionalni izvoz žični-
kov v ZDA in Nemčijo, uspešno pa se 
vključuje v izvoz tudi dinamo in hladno va
ljana pločevina, v države srednje Evrope 
pa izvažamo debelo pločevino, hladno obli
kovane profile in varilne' elektrode. Izred
no pomembni pa so poslovni odnosi z 
vzhodnoevropskimi državami, kamor do

bavljamo elektrode, dinamo trakove, priče
li pa smo tudi z izvozom nerjavne pločevi
ne. Skupna vrednost prodanih proizvodov 
v lanskem letu na tuje znaša prek 33 mili
jonov dolarjev. 

Še vedno pa je Železarna področje, kjer 
tudi brez uvoženih surovin in repromate-
rialov ne moremo. V lanskem letu je bilo 
razmerje pokrivanja uvoza z izvozom na 
konvertibilno področje 82 %. Pomemben 
delež deviznih sredstev smo pridobili tudi 
z združevanjem sredstev z drugimi OZD. 

Ob koncu je treba omeniti še to, da smo 
tik pred pričetkom naložbe, ki bo v osnovi 
izboljšala možnosti za pocenitev in boljši 
kakovostni program proizvodnje surovega1 

jekla. Gre za izgradnjo elektro jeklarne, s 
katero bomo nadomestili zastarelo, drago 
in glede-na delovne pogoje zaposlenih iz
redno neugodno proizvodnjo surovega je
kla v Siemens-Martinovih pečeh. Z izgrad
njo jeklarne bi morali pričeti že v tem letu, 
kajti le tako bo zagotovljen jeseniškim že-
lezarjem zanesljiv in boljši jutri. 

Železarski izobraževalni'center Jesenice 

CENTER 
SREDNJEGA 

USMERJENEGA 
IZOBRAŽEVANJA 

JESENICE 

Iz lanskega tekmovanja VŽelezarni 

Letos mineva 45 let, odkar so prvi 
učenci prestopili prag v strokovni šoli na 
Jesenicah. Takratna Kranjska industrijska 
družba se je zavedala, da brez lastnega 
domačega strokovnega kadra ne bo na
predka. Novi obrati in modernejši postopki m 
so zahtevali vse več kvalificiranih delavcev T* 

in tako je bila ustanovljena Železarska 
strokovno nadaljevalna šola s pravico 
javnosti. 

Od skromnih začetkov teoretičnega 
pouka v prostorih gostinskega obrata Kazi
na in učnih delavnic v sedanji konstruk
cijski delavnici se je razvijala šola v sedanji 
šolski center. 

Po nekajkratni selitvi znotraj in zunaj 
Železarne smo se 1948. leta vselili v sedanjo 
stavbo, v kateri se z raznimi dodelavami in 
predelavami razvija sodobni srednješolski 
center. 

Tako kot so narekovale potrebe po 
strokovnem kadru v Železarni in njeni 

^okolici, se je razvijalo tudi strokovno 
šolstvo v centru. Že leta 1948 smo odprli 
delavski tehnikum, v katerem so se šolali 
delavci Železarne v štiriletni šoli za meta
lurške tehnike. Leta 1955 pa smo imeli že 
redni oddelek štiriletne metalurške šole. 

Leta 1960 je bilo prelomno za naš 
center. Takrat so se pod enotnim vodstvom 
združile vse strokovne izobraževalne i n 

stitucije v Železarni in na Jesenicah. Dobili 
smo Železarski izobraževalni center, ki je 
združeval poklicno šolo metalurške, kovi
narske in elektro smeri, tehniško šolo 
metalurške in strojne smeri, dom učencev 
in celotno redno in funkcionalno izobraže
vanje odraslih. Obenem z razvojem šolstva 
se je nenehno dopolnjevala tudi oprema 
učnih delavnic in kabinetov, kar močno 
izboljšuje učne pogoje. Učenci se učijo in 
izdelujejo uporabne predmete in ne več 
didaktične vaje. Poleg lastnega dela je bil 
tak razvoj mogoč le z izdatno materialno 
pomočjo ustanovitelja, železarne Jesenice, 
v kateri so se delavci vseskozi zavedali, da 
brez sodobne strokovne šole in tehničnih 
kadrov ni napredka. 

Velika razširitev centra se je pričela po 
letu 1975 z izgradnjo telovadnice, za katero 
so se delavci takratnega centra odločili, da 
zbirajo sredstva iz lastnega samoprispevka. 
Leto kasneje smo z nadzidavo dobili še eno 
nadstropje, v katerem je deset učilnic z 
ustreznimi kabineti. , 

Istočasno se je okrepil učiteljski kader. 
Dobili smo redno zaposlene učitelje za 
strokovne predmete. Tako je pouk potekal 
bolj redno, čeprav so še vedno pomagali in 
pomagajo pri poučevanju strokovnjaki iz 
Železarne. T i vnašajo v učni proces vso 
novo tehnologijo neposredno iz proizvod
nje, kar je velika prednost. 

Letos smo naredili še en korak naprej. 
Združili smo vse jeseniške srednje šole v 
skupen center in s tem racionalizirali 
opremo učnih kabinetov. Sodobna oprem
ljenost kabinetov za posamezni predmet 
v sistemu srednjega usmerjenega izobra
ževanja zahteva zelo velika finančna sred
stva, katera pa bomo kljub združitvi težko 
zbrali, če ne bo priskočilo na riornoč zdru
ženo delo celotne jeseniške in radovljiške 
občine, za kateri vzgajamo kadre. 

Največja in najtežja naloga nas čaka 
glede dograditve trakta ob sedanji stavbi 
Železarskega izobraževalnega centra. S 
temi prostori bi pridobili možnosti, da bi se 
vsa mladina vseh šestih umeritev, kolikor 
j ih imamo na Jersenicah, šolala na enem 
kraju. Takrat bodo pravilno izkoriščeni 
tudi vsi kabineti, katere smo zgradili tako, 
da ne bo potrebna nobena predelava v bo
dočem centru. Ta naloga ni majhna, je pa 
za celotno srednje šolstvo na Jesenicah 
nujno potrebna in neodložljiva. Z dogra
ditvijo tega objekta bi se sprostili prostori 
v sedanji gimnaziji za osnovno šolo, ki j ih 
že nujno potrebuje. Z dozidavo novih sta
novanjskih enot v tem predelu pa bo 
potreba po šolskih prostorih Se večja. 

V kratkih vrsticah je nakazan 45-letni 
razvoj našega centra. Ta pa ne sme obstati 
na tej točki. Vsi občani moramo skrbeti, ne 
samo delavci centra in združeno delo, da se 
bo razvijal še naprej in da bo dosegel tako 
stopnjo, da bo omogočeno večini mladine, 
da se šola v domačem, kraju. 

Severin Golmajer 

Integral — TOZD Medkrajevni potniški promet, delavnice, turizem in žičnice Jesenice 

INTEGRAL, 
TOZD MEDKRAJEVNI POTNIŠKI 
PROMET, DELAVNICE, TURIZEM 

IN ŽIČNICE JESENICE 

Temeljna organizacija združenega dela 
Medkrajevni potniški promet, delavnice, 
turizem in žičnice Jesenice je sestavni del 
delovne organizacije SAP Ljubljana, v 
katero je vključenih še devet temeljnih 
organizacij, ki opravljajo prevoze v pot
niškem prometu, prek delovne organizacije 
pa je vključena v sestavljeno organizacijo 
združenega dela I N T E G R A L . 

Prvi začetki temeljne organizacije sega
jo v leto 1947. V 35 letih delovanja se je 
področje delovanja bistveno razširilo in 
povečalo, hkrati pa se je po več reorgani
zacijah in združitvah utrdila sedanja or
ganiziranost temeljne organizacije. 

Danes temeljna organizacija opravlja 
kot glavno dejavnost prevoze potnikov v 
javnem prometu. Ta dejavnost obsega 
mestni promet na Jesenicah, ki povezuje 
vsa območja na širšem območju mesta 
Jesenice, obmestni promet od Rateč do 
Radovljice in okoliških krajev v sosednjih 
občinah, medkrajevne linije, ki povezujejo 
jeseniško občino z Ljubljano, maloobmej
no povezavo s Trbižem, medrepubliško l i 
nijo Ljubl jana-Bihač , pa tudi posebne 
prevoze s turističnimi avtobusi. Temeljna 
organizacija ima za te namene v voznem 
parku 40 avtobusov, ki letno prevozijo 2,5 
milijona kilometrov in prepeljejo skoraj 
milijon potnikov. Obseg dela se najhitreje 
povečuje na področju prevozov v mestnem 
prometu, prevozov delavcev na delo in z 
dela ter učencev v šole, oziroma iz šol. 

Poleg te glavne dejavnosti temeljna or
ganizacija vzdržuje turistično poslovalnico 
v Kranjski gori in organizira izlete, leto
vanja, potovanja in vse ostalo, kar sodi k 
turistični pon"^hi 

Druga pomembna dejavnost temeljne 
organizacije je opravljanje servisnih sto
ritev v dveh servisih. V servisu za težka 
vozila vzdržujejo lastna vozila in vozila 
drugih prevoznikov in lastnikov vozil in 
izvajajo pooblaščeno servisiranje vozil pro
izvodnje T A M . V servisu za osebna vozila 
opravljajo predvsem servisne storitve za 
vozila proizvodnje Z A S T A V A , pa tudi za 
ostala vozila. Poleg obeh servisov je v 
temeljni organizaciji še oddelek za teh
nične preglede, v katerem opravljajo poleg • 
tehničnih pregledov tudi registracijo mo
tornih vozil za področje jeseniške in ra
dovljiške občine. 

V temeljni organizaciji je zaposlenih 
147 delavcev, ki so ustvarili v letu 1982 132 
mio. din celotnega prihodka, od tega 1,6 
mio. din izvoza, ki precej presega vrednost 
uvoza. Od ustvarjenega prihodka je bila 
amortizacija obračunana v višini 14 mio. 
din, ostanek čistega dohodka za sklade pa v 
višini 5,7 mio din. 

Temeljna organizacija ves čas posluje 
brez izgub in usmerja precejšnja sredstva 
za akumulacijo, predvsem za razširitev in 
posodobitev voznega parka, kjer je v zad
njih letih dosegla precejšen napredek. Za 
zagotavljanje prevozov delavcev na delo in 
z dela se povezuje z OZD na jeseniškem 
področju, predvsem z železarno Jesenice, 
na širšem gorenjskem območju pa je vklju
čena v sistem skupnega prihodka z ostalimi 
prevozniki. Razvoj dejavnosti je pogojen z 
razvojem mesta in ostalih krajev ,' 
jeseniški občini in zato usmerjen predvsem 
v izboljšanje krajevnih in mestnih povezav, 
delavskih in šolskih prevozov ter v 
kvalitetno izboljšanje vseh vrst prevozov, 
ki jih temeljna organizacija oorf« 1 1 -
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INFORMACIJA ZA JAVNO RAZPRAVO 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O USTANOVITVI POSEBNE 
ENERGETSKE SKUPNOSTI ZA ELEKTROGOSPODARSTVO 

IN PREMOGOVNIŠTVO (ISEP) IN SAMOUPRAVNI 
SPORAZUM O USTANOVITVI POSEBNE ENERGETSKE 

SKUPNOSTI ZA NAFTO IN PLIN 
Po programu samoupravnih aktivnosti - za mesec maj morajo 

delavski sveti temeljnih organizacij in delovnih skupnosti ugotoviti 
potek javne razprave v samoupravnih delovnih skupinah glede obeh 
samoupravnih sporazumov, ki ju omenjamo v naslovu, izvoliti pa 
morajo tudi delegate za medobčinsko energetsko skupnost, v kolikor 
tega Se niso storili. Osnutka obeh sporazumov sta bila objavljena v 
Gospodarskem vestniku št. 10, dne 18. marca in predstavljata osnovo 
za samoupravno, delegatsko urejanje odnosov in interesov med 
uporabniki in izvajalci na dveh sorodnih področjih energetskih me
dijev. Po sami obliki in formulacijah se torej v bistvu ne razlikujeta, 
zato glavnih značilnosfa obeh sporazumov ne kaže povzemati ločeno, 
temveč kar v enem prikazu. 

Ker v podobnih primerih ugotav
ljamo, da se v zvezi z ustanavlja
njem interesnih skupnosti kaže v 
javnih razpravah določen odpor, ozi
roma bojazen pred odvečnim širje
njem administriranja in administra
cije, moramo takoj na začetku 
poudariti, da bo posebna energetska 
skupnost za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo (dalje: ISEP) v bi
stvu preVzela vlogo dveh sedanjih 
skupnosti: SIS za elektrogospo
darstvo' SRS Slovenije in Plans -

ko poslovne skupnosti za premog (giej 
člen 72), posebna energetska skup
nost za nafto in plin (dalje: ISNAP) 
pa bo »prevzela vse obstoječe pra
vice in obveznosti SIS za nafto in 
plin in j ih po vsebini in obliki 
delovanja prilagodila, novi vsebini« 
(člen 69). Racionalizacija pa se kaže 
tudi v tem, da bodo imele obe 
posebni skupnosti in republiška 
energetska skupnost skupno stro
kovno službo za opravljanje admi-
nistrativno-tehničnib, plansko ana
litičnih ter podobnih strokovnih del. 
Ta skupna strokovna služba bo 
organizirana kot delovna skupnost, 
medsebojne pravice in obveznosti 
med njo in .obema posebnima skup-
nostima ter republiško energetsko 
skupnostjo ter način financiranja pa 
se bo določilo s sporazumom o med
sebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih. To vprašanje je- v 
sporazumu o ustanovitvi opredelje
n i pod poglavjem- »Samoupravna 
organiziranost«. 

Obe posebni skupnosti bosta imeli 
svoj sedež v Ljubljani; SaS o usta
novitvi I S N A P sklepajo na podlagi 
66. člena ustave SRS in zakona o 
energetskem gospodarstvu »delavci 
in delovni ljudje na območju SR 
Slovenije kot uporabniki, k i so traj
neje zainteresirani za preskrbo z 
nafto, naftnimi derivati, zemeljskim 
in drugimi energetskimi plini in de
lavci TOZD naftno plinske dejavno
sti kot izvajalci«, SaS o ustanovitvi 
ISEP pa prav tako »delavci in delov
ni ljudje na območju SR Slovenije 
kot uporabniki, k i so trajneje zainte
resirani za preskrbo z električno 
energijo in premogom in delavci 
TOZD dejavnosti pridobivanja pre-
moga, urana in elektrogospodarske 
dejavnosti (proizvodnja, prenos in 
distribucija) kot izvajalci«, piše v 

. uvodniku k obema sporazumoma. 
V obeh primerih gre za organizi

rano, enakopravno, sporazumno do
govorjeno zagotavljanje trajnejšega 
interesa tako uporabnikov, pri kate
rih bi pomanjkanje določenih ener
getskih medijev lahko povzročalo 
motnje v proizvodnji, kot tudi izva
jalcev, k i bodo dolžni skladno ' s 
samoupravnim sporazumom o te-" 
meljih plana posamezne skupnosti, 
zagotavljati planirane količine ener
getskih medijev. 

Za uresničevanje SaS o temeljih 
plana skupnosti so seveda potrebna 
sredstva. Ta sredstva naj b i se- za
gotavljala z združevanjem sredstev 
izvajalcev za razširitev materialne 
osnove dela, z združevanjem sred
stev tistega dela amortizacije izva
jalcev, k i presega potrebe enostavne 
reprodukcije, z združevanjem sred
stev uporabnikov i n drugimi viri. 
Uporabniki združujejo sredstva v 
tistem obsegu, k i ga določijo s samo
upravnim sporazumom o temeljih 
plana skupnosti, pri čemer se kot 
kriterij upošteva obseg porabe 
nekega .energetskega medija in pred
videno povečanje (pri električni 
energiji tudi moč odjema), v kolikor 
družbeni plan SR Slovenije za dolo
čeno obdobje ne določi drugih osnov 
in virov. Če se uporabnik odpove 
pravici do vrnitve združenih sred
stev se mu v SaS o temeljih plana 
določijo večje prednosti in ugodnosti 
pri dobavi energetskega vira, kot 
tistemu, ki se temu ni odpovedal. 
Uporabniki in izvajalci se v spora
zumih, ki se nanašajo na združeva
nje sredstev, dogovorijo tudi o dele
žu v skupnem dohodku iz združenih 
sredstev oziroma o pogojih vračanja. 

V poglavju o planiranju je ome
njeno, katere elemente za sporazum 
o temeljih plana skupnosti spreje
majo udeleženci sporazuma kot upo

rabniki in katere kot izvajalci ter j ih 
nato po svojih delegatih usklajujejo 
v skupščini skupnosti. 

V E S N A P uporabniki sprejemajo 
zlasti elemente s katerimi opredelju
jejo obseg potreb po nafti, naftnih 
derivatih, zemeljskem plinu in dru
gih energetskih plinih, njeno kvali
teto in stopnjo zanesljivosti oskrbe, 
proizvodne (oskrbne) možnosti, 
možne lokacije novih zmogljivosti 
ter sredstva, k i naj bi j ih združevali 
ah kako drugače zagotovili za 
uresničitev potreb v okviru skupno
sti. Izvajalci pa elemente, s katerimi 
opredelijo količino nafte, naftnih 
derivatov m zemeljskega plina, k i j ih 
lahko zagotovijo ob danih zmoglji
vostih iz dobav od drugod ter osnove 
in merila za določitev cene zemelj
skega plina in drugih energetskih 
plinov oziroma zagotovitev nadome
stil. SOZD Petrol je nosilec odgovor
nosti za zanesljivo, zadostno in kva
litetno preskrbo z naftnimi derivati, 
zemeljskim plinom in drugimi ener
getskimi plini na območju SR Slo
venije v okviru količin, predvidenih 
v energetski bilanci SR Slovenije. 

V ISEP pa uporabniki sprejmejo 
zlasti elemnte s katerimi opredelju
jejo obseg potreb po elektrabni ener
giji, čas, njeno kvaliteto, stopnjo za
nesljivosti oskrbe, obseg potreb po 
premogu, proizvodne (oskrbne) mož
nosti, možne lokacije novih zmoglji
vosti ter sredstva, M naj bi j ih zdru
ževali ali kako drugače zagotovili zab 
uresničitev potreb v okviru skup-: 
nosti. Izvajalci pa sprejemajo ele
mente s katerimi opredeljujejo 
obseg in kvaliteto premoga, k i jo 
lahko zagotovijo ob danih zmoglji
vostih oziroma iz dobav od drugod, 
obseg in kvaliteto električne energi
je, k i jo lahko zagotovijo ob danih 
zmogljivostih, v dogovorjeni stopnji 
zanesljivosti ter osnove in merila za 
zagotovitev cene električne energije 
oziroma premoga oziroma zagoto
vitev nadomestil. 
- V osnutku SaS o ustanovitvi 
ISNEP je posebej poudarjeno, da 
»sistem družbenoekonomskih odno
sov določa energetsko skupnost kot 
edino mesto za dogovarjanje zdru
ženih uporabnikov in izvajalcev o 
pogojih oskrbe z energijo« (7. člen) 
ter da »vrsta dejavnosti, k i jo oprav
lja OZD, k i ni članica skupnosti ozi
roma ne izpolnjuje prevzetih obvez
nosti, ne more v nobenem primeru 
biti opravičljiv razlog za dobavo 
energije pri članih skupnosti ozi
roma pod pogoji, k i veljajo za člane 
skupnosti, k i izpolnjujejo prevzete 
obveznosti« (10. člen). 

Seveda pa sprejetje samouprav
nega sporazuma samo po sebi še ne 
zagotavlja optimalne oskrbe z ener
getskimi viri. Zato sporazum zave
zuje izvajalce, da so »v času splošne
ga, pomanjkanja nafte, naftnih dri-
vatov, zemeljskega in drugih ener
getskih plinov«, oziroma »premoga 

in električne energije«, »dolžni spre
jeti vse možne ukrepe, da bo uporab
nikom zagotovljena optimalna mož
na preskrba z energijo«. Uporabnike 
energije pa, da so dolžni v normalnih 
razmerah z energijo varčevati in 
sprejeti vse ukrepe za njeno čimbolj 
racionalno porabo. V času, ko na
stopi potreba po omejevanju porabe 
premoga oziroma električne energije 
in drugih energetskih virov, pa so 
uporabniki dolžni izvajati dogovor
jene omejitve. 

Za razreševanje sporov s področja 
družbenoekonomskih odnosov in 
drugih samoupravnih odnosov bosta 
obe posebni energetski skupnosti 
skupaj z občinskimi in republiško 
energetsko skupnostjo, ustanovili, 
s posebnim samoupravnim sporazu
mom posebno sodišče združenega 
dela. ~ 

In kako poteka delegiranje delega
tov, k i bodo v skupščini obeh po
sebnih skupnosti (skupščina je organ 
upravljanja skupnosti), prenašali 
stališča uporabnikov in izvajalcev, 
oziroma svoje delegatske vaze? 

Delegati v zboru uporabnikov 
občinske energetske skupnosti tvori
jo konferenco delegacij za delegira
nje delegatov v zbor uporabnikov 
tako E S N A P kot ISEP. Ta konfe
renca delegatov delegira enega do tri 
delegate, odvisno od obsega energije, 
porabljene v OZD, delovnih skup
nostih, in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih na ne
kem območju. Ob tem pa se moramo 
spomniti, da je to v našem primeru, 
ker smo se odločili, da ustanovimo 
skupno občinsko energetsko skup
nost za vse gorenjske občine, neko
liko bolj zapleteno (vendar le poj
movno), saj imamo sedaj konference 
delegacij, ki delegirajo delegate v ob
činsko energetsko skupnost v vsaki 
občini — te pa seveda po določilih 
sporazuma ne morejo delegirati 
delegata direktno v skupščino ISEP 

-oziroma ISNAP, ker to lahko stori le 
zbor uporabnikov občinske energet
ske skupnosti. Spomniti pa kaže tudi 
na to, da v TOZD opravlja funkcijo 

-delegacije za delegiranje delegatov v 
to vmesno konferenco delegacij (na 
ravni vsake občine) delavski svet 
T O Z D . - - -

Omenimo naj še, da skupščina 
tako ISEP kot E S N A P šteje največ 
60 delegatov, s tem, da j ih je v zboru 

-uporabnikov 30, prav tako pa tudi" 
30 v i zboru izvajalcev, da njihov 
mandat traja štiri leta (lako so iz
voljeni dvakrat) in da skupščina za
radi čimbolj učinkovitega izvajanja 
programa skupnosti imenuje več 
skupnih samoupravnih organov. 

V tem prikazu obeh samouprav
nih sporazumov o ustanovitvi E S A P 
in I S N A P smo se dotaknili, kot smo 
omenili že na začetku, le pomemb
nejših značilnosti, na katere so, po 
izkušnjah sodeč, razpravljale! naj
bolj pozorni. 
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DOPISUJTE 
V ŽELE ZARJA 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 

0 TEMELJIH PLANA SIS ZA 
ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET ZA 

PODROČJE ŽELEZNIŠKEGA PROMETA! 
ZA OBDOBJE 1981 — 1985 

Po programu samoupravnih aktivnosti se moramo v mesecu maju 
opredeliti tudi do zgoraj omenjenega sporazuma. Pristopne izjave mo
rajo biti namreč dostavljene SIS za železniški in luški promet SR 
Slovenije (obvestiti pa je treba tudi občino) do 16. junija, kajti 
povračila za del stroškov enostavne reprodukcije Železniškemu go
spodarstvu Ljubljana so sedaj zagotovljena z zakonom, vendar le do 
30. junija. Od njihove zagotovitve pa bistveno zavisi normalno tekoče 
poslovanje in uresničevanje programa razvoja ŽG Ljubljana. 

O spremembah temeljev plana se 
moramo sporazumeti, ker so se 
spremenile nekatere osnovne pred
postavke in pogoji za uresničevanje 
družbenega plana Jugoslavije. Ker 
bo akumulacija v obdobju 1981 do 
1985 nižja) kot se je prvotno ra
čunalo pri pripravi planskih doku
mentov — prispevne stopnje za raz
vojne programe (razširjeno reproduk
cijo) gospodarske infrastrukture, 
med katero spada tudi železnica, pa 
ostajajo nespremenjene — se bo 
zmanjšal tudi obseg združenih 
sredstev za razširjeno reproduk
cijo (razvojne programe) SIS. 
Tako naj bi, na primer, po obstoje
čih samoupravnih sporazumih J& 
železnice združevali zavezanci v 
obdobju 1982 do 4 milijarde mali-
jarde din (po cenah iz I. 1980), po 
spremenjenih pa le 2,4 milijarde din. 
V enakem (nezmanjšanem) znesku, 
kot je bil predviden s sporazumom 
(13,9 milijarde din po cenah iz leta 
1980), pa s temi spremembami in 
dopolnitvami sporazuma zagotav
ljajo članice SIS za železniški in 
luški promet železniškemu gospo
darstvu Ljubljana povračila za del 
stroškov enostavne reprodukcije. 

Pomembnejše so naslednje spre
membe in dopolnitve: 

Sredstva za program razvoja vseh 
zmogljivosti ZG Ljubljana so 
zmanjšana od 21.000 mio din na 
14.D00 mio din, oziroma od 18.700 
mio din na 13.000 mio din za pro
gram razvoja, kot je opredeljen v 
dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije. Dogovorjeni 
program razvoja naj bi, glede na 
razpoložljiva sredstva, zagotovil 
najnujnejši razvojni program z na
ložbami, k i zagotavljajo varnost 
prometa, odpravo ozkih grl ter naj
nujnejšo modernizacijo tistih zmog
ljivosti, k i prispevajo k ustvarjanju 
večjega deviznega priliva: zame
njavo dotrajanih osnovnih sredstev 
vključno z remonti zgornjega in 
spodnjega ustroja prog, nadalje
vanje modernizacije prog, vozlišč 
ranžirnih postaj vključno z uspo
sobitvijo proge Jesenice—Nova Go
rica—Koper za večji obseg prometa, 
nujne naložbe v integralni transport 
ter nabavo potniških in tovornih voz 
ter lokomotiv. Okoli polovico teh 
naložb predstavljajo nadaljevanje 
del iz prejšnjega srednjeročnega pro
grama. 

V tem spremenjenem programu 
pa so sredstva za program razvoja 
infrastrukture zmanjšana od 9.700 
mio din na 6.000 mio din, integral
nega transporta od 2.500 mio din na 
1.150 mio din, za program razvoja 
prometnih sredstev od 4.000 mio din 
na 3.700 mio din in za vleko od 2.500 
mio din na 2.150 mio din. Članice 
SIS bodo po enotnih virih, osnovah 
in merilih prispevale sredstva po 

JUBILANT DELA 
Vsako leto ob prvomajskih praznikih v Železarni delavcem po

deljujejo tudi jubilejne listine in značke. To naj bi bilo normalno pri
znanje za pet, deset, dvajset in več let neprekinjenega dela v Železarni. 
Priznanje za vse napore in delo, največkrat na tri izmene, pa tudi v 
nedeljah in praznikih. Zato bi vsakdo upravičeno pričakoval , da bo 
prejel takšno listino iz rok bodisi vodje TOZD, področnega vodje ali 
morda predsednika sindikata v svoji TOZD. 

prizadevno in vztrajno delo pri iz
polnjevanju nalog in uspešnem raz
voju ' Železarne Jesenice. Jesenice, 

Letos sem bil tudi sam med ju
bilanti dela, saj v Železarni nepre
kinjeno delam četrt stoletja, skupaj 
pa se nekaj let več. Pred praznikom, 
26. aprila, je v delavnici pristopil k 
meni delovodja strojnih vzdrževal
cev (naš je bil na dopustu) in mi 
rekel: »Pojdi z menoj v pisarno. 
Nekaj imam zate.« Iz predala je vzel 
ovojnico in mi jo izročil. Odšel sem v 
garderobo, saj je bilo že ob koncu 
dnine. Vzel sem listino iz ovojnice in 
si jo ogledoval. V levem kotu zgoraj 
je bilo poleg besede J U B I L A N T 
D E L A natipkano moje ime in pri
imek. Nekajkrat sem prebral tekst 
na desnem robu: »Delovni kolektiv 
SOZD Slovenske železarne, železar
na Jesenice, podeljuje priznanje v 

dne 1. maja 1983.« V spodnjem delu 
listine je napisano še D I R E K T O R 
(sedaj predsednik poslovodnega od
bora) in P R E D S E D N I K D E L A V 
S K E G A S V E T A . Toda ne eden, ne 
drugi nista podpisana. N a listini ni 
niti žiga delovne organizacije ali 
TOZD, skratka NIČ. K o sem tako 
ogledoval listino in pomislil na to, 
kako mi je bila izročena (naj mi 
delovodja strojnih vzdrževalcev 
oprosti, saj ni nič kriv), sem glasno 
zaklel: »Hudič, pa takšno pri
znanje!« 

A l i predsedniki poslovodnega od
bora, delavskega sveta Železarne in 

znak hvaležnosti za. vaše. nesebično,- TOZD res nimajo toljko časa, da bi 

se na listino vsaj podpisali. Saj 
menda ne stresamo jubilantov (še 
zlasti za 25 let. dela) kar tako iz 
rokava. Pa tudi podelitev bi bila 
lahko v drugačnem okolju in na 
drugačen način. Recimo, na se
stanku samoupravne delovne skupi
ne. Mogoče zadnji dan pred 1. ma
jem, ko so delavnice okrašene s za
stavicami in svežim gozdnim ze
lenjem. Takrat, ko bi z delom kon
čali malo prej kot običajno in bi kdo 
spregovoril tudi nekaj besed o našem 
delavskem prazniku, I. maju. 

N e b i bilo prav, Če bi me kdo na
pačno razumel. Ne, ne gre za to, da 
bi ob tem zganjali ne vem kakšem 
pomp, gre za odnos do D E L A V C A 
- S A M O U P R A V L J A L C A . Vse dru-

, gače človek ceni jubilejno listino 
tudi po tem, kako mu je bila po
deljena. Takšno podeljevanje pri
znanj, kot so bila letošnja priznanja 
za jubilante dela v Železarni, ah pa 
morda samo v naši TOZD, pa ima 
vsekakor grenak priokus. 

Janko FON 

enaki stopnji (2,13 %) kot je bila 
določena z aneksom k sporazumu. 

Iz finančne konstrukcije (spreme
njeni 5. člen SaS) je razvidno, da bi 
se sredstva članic SIS, združena v 
obdobju 1981-1985 v višarii 2.430 
mio din, uporabila, skladno z določili 
dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za to obdobje, le 
za razvoj mfrastrukture. Omeniti pa 
kaže, da naj bi po isti finančni 
konstrukciji neposredno zainteresi
rani uporabniki železniških prevoz
nih storitev ter ostali udeleženci 
v transportni verigi (špediterji in 
drugi) zagotovili z neposrednim 
interesnim združevanjem za razvoj 
infrastrukture 640 mio din, za in
tegralni transport 410 mio din ter za 
promet 210 mio din. 

Prispevna stopnja za povračila za 
del stroškov enostavne reproduk
cije Z G Ljubljana v spremembah 
in dopolnitvah SaS ostaja ista kot 
v zakonu, k i velja za čas od ;. ja
nuarja do 30. januarja 1983 (to je 
1,8% od osnove za plačilo davka 
iz dohodka TOZD) . Obseg povračil, 
k i j ih zagotavljajo uporabniki želez
niških prevoznih storitev v obdobju 
1981-1985 v višini 12,5 milijarde 
din, je manjši za okoli 1,4 milijarde 
din od, višine povračil, k i so bila 

določena z dogovorom o temeljih 
plana SRS za obdobje 1981 do 

1985 (13,9 milijarde din), vendar 
je zaradi izpada sredstev v letu 
1982 za pokrivanje dela stroškov 
enostavne reprodukcije ŽG Ljub
ljana uporabljeno tudi 1,4 mili
jarde din iz naslova združenih 
sredstev za program razvoja ZG 
Ljubljana, tako da bo v obdobju 
1981 — 1985 porabljenih skupaj okoli 
13,9 milijarde din za pokrivanje 
dela stroškov enostavne repro
dukcije. 

Zato je v sporazumu predlagana 
sledeča dopolnitev: Glede na zao
strene splošne razmere za gospo
darjenje se združena sredstva za 
razvoj železniških zmogljivosti 
uporabijo tudi za pokrivanje dela 
obvezne amortizacije TOZD ŽTO 
ŽG Ljubljana v letu 1982. TOZD 
Članice skupnosti se odpovedujejo 
pravici do povračila dela združenih 
sredstev za razvoj železniških zmog
ljivosti v' korist pokrivanja dela 
obvezne amortizacije TOZD ŽG 
Ljubljana v letu 1982.« 

Spremembe so tudi pri popreč
nih letnih stopnjah rasti obsega 
dela prevoznih storitev, k i je v no
tranjem prometu nekoliko višja 
od planirane gospodarske rasti, 
ker še pričakuje povečanje obsega 
prevozov po železnici. Prihodki od 
transportnih storitev v obdobju 
1981-1985-naj bi znašali 29.600 mio 
din, ob predpostavki, da se bodo 
cene za železniške prevozne storitve 
tako v notranjem kot v mednarod
nem potniškem in blagovnem pre
vozu gibale nad ravnijo splošne rasti 
cen 2.000 mio din si ŽG Ljubljana 
namerava zagotoviti z učinki poslo-
ukrepov učinkovitosti poslovanja in 
tako ustvariti celotni prihodek v 
višini 45.500 mio din, s katerimi bi si 
zagotovilo enostavno reprodukcijo. 

Ne kaže pa pozabiti, da se za 23. 
členom sporazuma dodaja nov člen, 
ki zveni kot nekakšno svarilo: 
»TOZD ŽG Ljubljana, kot izvajalci 
železniških storitev bodo zagotav
ljali temeljnim organizacijam zdru-
ženega dela gospodarstva, uporab
nikom svojih storitev, k i so pristo
pile k SaS o temeljih plana SIS za 
železniški in luški promet SR Slo
venije za področje železniškega pro
meta za obdobje 1981-1985 s spre
membami in dopolnitvami ter izpol
njujejo sprejete obveznosti pred
nostno pokrivanje njihovih potreb 
po železniških prevoznih storitvah 
oziroma integralne železniške trans
portne storitve.« " 
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Vseka-
. kor tp pismo nima nobenega poseb

nega namena; tudi ti bi na debelo 
pisarila pisma, če bi se tako kot jaz 
te celo večnost-prevažala z barko 
med Indijo in Japonsko in na vsej 
barki ne bi imela žive duše, s katero 
bi se lahko kaj pametnega pogovori
la in bi pravkar zvedela, da se bo 
tvoje potovanje še za tri mesece po
daljšalo. Pisma (tista, kijih dobivam* 
in tista, ki jih pišem), pa mi dokazu
jejo, da sem le še živ na tem mrtvem 
morju. Postajam sentimentalen? 
Zadnjih nekaj dni prebiram Can
karja iz ladijske knjižnice in bi se 
mi to prav lahko zgodilo. Cankarjevi 
junaki se namreč neskončno smilijo 
sami sebi, njihove duše kar brez te
les tavajo naokoli in hrepenijo, hre
penijo ... No, na ladji je tako malo 
knjig, da mi tudi Cankar prav pri
de... Sicer sem si pa že pred meseci 
nabavil v Bombavu nekaj številk 
ameriške literarne revije »New Yor-
ker« in zdaj s pomočjo debelega slo-

. varja v potu svojega obraza preva
jam iz nje razne pesmi in zgodbe in 

. kritike. »New Yorker« ima tak for
mat kot Playboy, tudi tisk in papir 
nista nič slabša, v njem pa objavlja
jo taka imena kot so Salinger. Updi-
fce, Singer. . . Imenitna revija, samo 
škoda, da je moje znanje angleščine 
tako od sile zanikrno. In kaj sicer še 
počnem na tej železni lupini? Šahi-
ral bi, pa ne najdem "nakovrednih 
nasprotnikov, večno zmagovati pa 
mi že preseda; še do pred nekaj-dne-
vi sem igral remi, potem pa so me 
nadrli, češ, da prepočasi mislim, vr
gel sem karte po tleh in od takrat se 
jih ne pritaknem več. Posedam v le
žalniku na krmi, se sončim in spuš
čam mozeg na pašo. Živo srebro v 
strojnici je poskočilo že na 45 sto
pinj C , zato bežim od dela, kolikor 
se le da. 

Pregovor pravi, če greš na Dunaj, 
pusti trebuh zunaj — če pa greš na 

1 barko, pusti doma pamet in ,živce, 
oboje ti bo samo v napoto. Kjer se le 
da, tuli z volkovi, kožo pa si^na de
belo ustroji, da bo čez in čez podplat 
postala... Na ladnji so sicer ljudje 
kot povsod drugod, narobe je le to, 
da nimaš od njih kam zbežati; ne po
noči ne podnevi ne v praznikih ne v 
delavnikih. In zame, ki sem se s svo
jimi žalostmi in veselji navajen za
tekati v samoto, je to kar hudo bre
me. Sicer pa so na barki tudi lepi 
trenutki: ne samo v pristanišču (kjer 
je pač talgp, da 'je vse kar je lepega 
treba plačati — kar pa je treba pla
čati, ni nič več lepo) — tudi na mor-

<tju pride kakšen večer, ko se imam 
prav imenitno; ko sem s prijatelji in 
kakšno moško rečemo in kakšno 
smešno razdremo, in se tudi spremo, 
če je treba — prijateljsko seveda. Ko 
sem bil prvič na morju, mi je bilo 
dvajset let in zato je tudi »Vzhodna 
linija«, ki jo je navdihnila izkušnja 
tistega časa, še zelo nezrela knjiga. 
Zato sem MORAL iti zdaj še enkrat 
na morje — zato, ker sem prvič na 
njempogorel — kot človek ih kot pi
sec. Ce bom še kdaj pisal o življenju 
na morju — in gotovo bom! — bo to 
pisanje vse kaj boljšega in večdi
menzionalnega, kot je bila »Vzhod-

s-: na linija«. 

To pismo ne zahteva odgovora, za
to ne prilagam naslova. 

Pozdrav 
E. 

Elektrika* Jeremija, popoldne pri 
čaju: 

»Ti živiš svoje življenje in jaz svo
je, a ni tako? Ti imaš svojo pamet in 
jaz svojo, a ni tako? Ti si končal me
talurško šolo, jaz pa električarsko. a 
jii tako? Oba imava trideset let, oba 
sva pomorščaka — in oba sva jo za-
vozila. Ti bi bil rad navtik, pa si po
stal metalurg, jaz bi bil rad vrtnar, 
pa sem postal elektrikar. Oče me je 
pokopal: namesto, da bi me poslal v 
vrtnarsko šolo v Maribor, me je vpi
sal na elektrikarsko v Hrastniku, sa
mo zato, da mu ne bi bilo treba pla
čevati internat In tako sem proti 
svoji volji postal elektrikar, čeprav 
mi je bilo za elektriko figo mar in 
sem zmeraj sanjaril, kako bom oko-
paval rože in sadil mladike. Že takoj 
v prvem letniku sem začel hoditi do
mov s cveki — a doma, kot da ni ni
kogar nič brigalo, kako je z mano. 
Šele potem, ko se je razrednik zavzel 
zame — indel je namreč', da sem bi
ster, a nesrečen, in da pred tablo ne 
molčim zato, ker ne bi znal, pač pa 
iz same gole trme, iz tihega protesta 
proti šoli, v katero so me vpisali pro
ti moji volji — in me pregovoril, naj 
šolo vendarle končam in se šele po
tem preusmerim če bom videl, da 
elektrika nikakor ni zame, šele po
tem sem vzel pamet v roke in začel 
popravljati slabe ocene in tudi'šolo 
sem ob času dokončal. A zadovoljen 
nisem bil; toliko gorja se je nabralo 
v meni, da mi je opešalo srce. Pri 
osemnajstih letih sem doživel prvi 
srčni napad. Kar obležal sem in hla
stal za zrakom, srce pa mi je butalo 
in butalo, kot da mi hoče skočiti iz 
prsi. Pa tudi druge bolezni so se me 
začele lotevati, tako da me zdaj pri 
tridesetih letih ne kličejo zastonj Je
remija: žile me bolijo, previsok pri
tisk imam, gnile zobe, povešen želo
dec, sklepni revmatizem... In če 
sem tako bolan šel na ladjo, je to sa
mo zato, da se malo razgledam po 
svetu in da si prihranim nekaj de
narja Dokler ne bom imel toliko de
narja, da si bom z njim lahko kupil 
staro hišo na deželi z vrtom in sa
dovnjakom okrog, toliko časa ne 
bom ne srečen ne zdrav na svetu. Ta
ko je to: kar so zakrivili naši starši, 
za to moramo v potu svojega obraza 
delati pokoro vse svoje žive dni in se 
vleči iz blata, v katerega so nas za
kopali, ko se še nismo znali postavi
ti zase.« 

VRNITEV V BOMBAY 
KONEC DECEMBRA 1981 

Niti pisanje niti branje niti pisma 
od doma mi ne napravijo več takega 
veselja, kot na začetku te vožnje z 
ladjo. So pa še druga veselja, ki so 
ostala: veseli me to mesto, to prista
nišče, v katerem že ves teden stojim 
s svojo ladjo. (Če pravim s »svojo«, 
rečem to zato, ker mnogo tisoč kilo
metrov naokoli nimam nič svojega 

na svetu.) Veseli me pešačenje po 
pristanišču, vožnja s taksijem po 
mestu (ker je poceni), veseli me 
Bombay (ker nisem tu doma), veseli 
me to eigansko indijsko ljudstvo 
(ker mu ne pripadam), veseli me po
sedanje v restavraciji »Leopold«, pa 
pohajanje ob Vratih indije nasproti 
Taj Mahal hotela Veseli me prebira
ti indijske časopise (s slovarjem se
veda), veseli me — celo to! — delo v 
strojnici (ker to ni moja življenjska 
usoda). Veselijo me indijske dišave, 
mački, psi, podgane, opice, svete 
krave, kurbe, prodajalci trsnega so
ka in arašidov, avtomobili, hiše, pri
staniški delavci, prodajalci hašiša 
in heroina (ker od njih nisem še ni
koli nič kupil), veselijo me male in
dijske deklice in dečki (tisti, ki se 
mi ne opletajo okoli nog in ne mole
dujejo za bakšiš), veselijo me odra
sle ženske in moški (zlasti, če so lepi 
in lepo oblečeni), veselijo me ulični 
prodajalci in njihovi artikli, veselita 
me sadje in zelenjava (zlasti tiste vr
ste, ki jih je mogoče brez kuhanja in 
pečenja — po možnosti pa tudi brez 
pranja — takoj pojesti), veseli me 
gostišče pri Victoria docku blizu 
Rdečih vrat, kjer ta hip pijem čaj z 
mlekom in si tole zapisujem. Veseli 
me ladja »Portorož«, veselijo me vsi 
na tej ladji,£i imajo svojo hrbtenico 
in obraz in me žalostijo vsi, ki tega 
nimajo. (»Pogledati njih je tako kot 
pogledati v grob«, je o takih tičih re
kel krmar Skejič); veseli me moja 
mila deželica Slovenija (ker je tako 
daleč ta trenutek, ker mi je tako ne
dosegljiva ta trenutek, jo nosim kot 
rožo v svojem srcu, jo zalivam- s sr
čno krvjo in umivam njen ženski 
obraz, s svojimi moškimi solzami). 
Veseli me moje prihodnje življenje v 
tej deželici, veselijo me prijatelji, ki 
me tam čakajo, veselijo me starši in 
sestrice in ljubice (zlasti ena). Vese
lijo me makedonske in črnogorske 
planine, na katere se bom poleti 
povzpel, veselijo me tudi Julijci in 
Grintavci (in me hkrati žalostijo 
planinske koče na njih). Veseli me 
parni kotel na ladji »Portorož« (ker 
sem ga že očistil in mi ne bo treba 
več vanj), žalosti me glavni motor 
(ker me čaka še toliko dela na njem), 
veseli me morje, veseli me življenje 
na njem (ker to ni moja usoda), vese
lijo me spremembe v morju in v ži
vljenju; menjava dnevov in noči, 
zmeraj drugi obrazi na kopnem in 
zmeraj isti na ladji (a vendar — če 
pogledaš natančneje in globje: zme
raj novi odsevi na teh obrazih, zme
raj nova občutja in zmeraj nove be
sede, kijih ta občutja rojevajo); in ta 
nemir, ta ogenj, ki po mladeniško 
žge moje tridesetletno srce, ta veter, 
ki lista po popisanih listih mojega 
življenja in že vznemirja nepopisa
ne, jih že pripravlja na nove besede 
in nova dejanja. 

Nočem biti kot tisti prodajalec 
arašidov pri Vratih Indije, ki v eni 
uri zasluži eno rupijo in ga mimoi
doči spregledajo kot navadnega psa; 
nočem pobirati drobtinic z mize te
ga sveta. Hočem dobiti prostor pri 
tej mizi in se najesti in napiti, kakor 
se človeku spodobi; raje gladujem 
kot pa da bi se moral zadovoljiti z 
malenkostmi. Tisti zdolgočaseni Ev
ropejec sem, ki si zmeraj znova iz
mišlja nove igrice sebi v zabavo; ki 
ni na nobeno stvar pod soncem 
smrtno- navezan, ker se boji opusto
šenja, ki bi ga doletelo, če-bi to stvar 
izgubil. Jaz sem tisti, ki si razkopava 
svoj lastni obraz, da bi se dokopal do 
duše sveta in se pogovarja sam s sa
bo, da bi znal prisluhniti drugim. 

(SE NADALJUJE) 

Občinski tajnik skrušeno ugotovi: 
»Ostanek ženske lobanje!« 
»Tetina glava!« zajoka mama. 
Mama je še pribrskala na dan kos zelene srajce. 
»Seveda jo poznam. Stričeva srajca je. Prala sem jo že.« 
Ko je dobila še del stričeve naramnice, je začudeno spraševala: 

. — Kaj so naredili z dedovo in stričevo glavo? Vse bi moralo biti 
tukaj na kupu, če je že ena noga in del trupa s srajco. Ali so jima gla
ve ...? 

Spet se je prekinjala s svojim vzdihovanjem, k i je bilo že na pol 
žebranje in pogovarjanje z mrtveci. 

— In tudi od čevljev nobene sledi? Kaj so delali z njimi, preden so 
jih sežgali? 

Mama je že vsa izmučena. 
Občinski tajnik ugotavlja, da je dovolj in da je identifikacija jasno 

izpričala, da so mrtveci pričam znani. 
Sosed je bil tako prizadet, da se ni mogel vzdržati: 
— Tako nihče niti z živaljo ne dela. To niso ljudje. Svinje je še 

premil izraz! 
Mama je zunaj požganice trčila še na odlomljen del zakrivljene 

palice. . . 
— Poglejte, to je dedijeva palica! Zakaj je tako poševno odceplje

na? A l i so j ih še tepli tudi? Tepli in trpinčili, ubili in sežgali? 
Mama je znova jokala. 
Občinski tajnik je nekaj momljal. B i l je očividno težko prizadet. 

Sosed pa je svojo mučnost odganjal s krepko kletvijo čez morilce v 
uniformi. 

Dijak je bil na tem, da plane sredi maminega joka. 

VALENTIN POLANŠEK 
ROMAN 

KRIŽ S KRIŽI 
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Tudi najdeno dedovo palico je Tržnar zapisal. 
Občinski tajnik je končal zapisnik. Priče so podpisale. Vsak je tež

ko dihaL Kakor da prihaja skozi druge svetove, k^er ni ničesar takega, 
da bi dajalo pomen in cilj človekovemu življenju. 

Mamina pisava je bila kot da postavlja za vsakega ubitega vrsto 
križev. -

Dijak je v zatilju čutil ledene klešče, ki so ga davile, se oklepale 
prsnega koša in se obešale na njegove roke, da je z večjo težavo pisal, 
prsti so bili polni pepela. 

Potem so se dvignili više nad požganico po poševnem travniku ob 
zabajtni njivi nesrečne, zdaj prazne Hojkove domačije . . . 

Na Zvamanci, to je kraj, kjer zavije pot domačije čez travnik niz-
dol v gozd, je ječala v otipljivi žalosti smreka . . . 

Takega omadeževanja ni pričakovala! 
Smreka, ki je desetletja in desetletja spremljala životarjenje gor

skega kmečkega rodu! 
Tako omadeževanje, da njeno deblo obrizgajo s krvjo starodavne

ga posestnika, zdaj^že sjtrhanega starca Florjana! 
Da ubijalčevski streli uniformiranih krvoločnikov razmažejo star

čeve možgane po njeni skorji . . . 
Vsi štirje, k i so se približali smreki, so otrpeli ob sledovih tolikšne 

surovosti, k i jo izvrši človek nad starcem . . . 
Dolgo je trajalo, preden so prišli do besede. Potem so ugibali, ka

ko se je dogajalo. Sosed je imel svojo razlago: Stari se je menda od do
ma na saneh peljal. Tukaj pa se je morda spuntal. Prišev Tonč ve po
vedati, da sta oba, stari in mladi, pred dnevi dejala, raz domačijo se ne 
dasta pregnati, raje tukaj konec vzameta, kjer sta vse življenje trpela. 
Ne vem, no, tako je morda bilo. Stari se je spuntal. Pa so ga. Da ne bi 
bilo živih prič, so pa še mladega in gospodinjo. Saj vidite tu dol sled po 
snegu. Najbrž so starega tukaj pokončali in ga zavlekli dol v prazni 
bajtni hlev. Onadva pa so živa pripeljali do dol in ju tam postrelili. Pri
šev Tonč je dejal, da je slišal več strelov. Pa dalj časa narazen. Saj vi
dite na smreki, da je več strelov tukaj padlo. Potem je trajalo nekaj ča
sa, ko so onadva prignali dol do hleva in ju tam. 

Sosedova razlaga je bila po vsem verjetna. 
Mama in sin in sosed so čutili smrekino žalost. 
— »O Jezus Kristus, devetdesetletnega pradeda so tukaj ob tej 

smreki ustrelili«! 
Glas je bil tako predirljiv, da je mama znova zajokala. Tudi sosed 

in Tržnar sta si brisala oči. - . . 
Pravnukova žalost se je vicala v solzah. Pretresalo ga je vse, kar 

ga je. krvno in v spominu vezalo na častitljivega starca. 
Z jokom je kazala mama dol v zasneženo strmino pod potjo na 

Zvamanci: 
— »In tja dol so mrtvega dedija vlekli, vidite sled«! 
Mamin glas se spet ujema v trdnost in upornost. Dijaku je, kakor 

da ga hoče žalujoča smreka objeti v skupni žalosti. 
Kot ranjeno sobitje mu tazkazuje sestreljeno deblo, s sledovi krvi 

in pradedovih možganov po lubju. 
— »MP salve«! — je ugotovil ob krvavih smrekovih ranah občin

ski tajnik. 
Ob mamini moči se dijak spet ujame. 

(nadaljevanje) 

MIHA KLINAR 1 1 

HAJKA 
_ . , . . . i 

Izpisi iz dnevnaka Miha Klinarja pod naslovom TAN-
GENTE OB BOROVEM ROMANU »ODLOŽENI« so zaradi 
avtorjeve prerane smrti ostali nedokončani. Namesto 
tega bomo v nekaj nadaljevanjih objavili njegovo parti
zansko zgodbo H A J K A iz njegovega neobjavljenega 
arhiva. 

Kurir, ki je s štaba cone prinesel strogo zaupno pismo, je 
pravkar zapustil štab brigade. Komandant Silvan je odpečatil 
omot in razgrnil pred seboj pismo. Sonce, ki je bilo še nizko nad 
jutranjim obzorjem in ki je sijalo skozi odprto okno, ga je za-
ščemelo v oči, da jih je moral zasloniti z dlanjo. Potem je pol
glasno bral, a je že pri prvih stavkih obstal, 

r - »Torej so naši trenutni načrti propadli,« je rekel. 
»Kako misliš?« so ga pogledali člani štaba. 
»Zaman smo se mučili z načrtom, kako bomo napadli po

stojanko v doiini in jo osvobodili. Zapustili bomo Gorenjsko,« je 

»Nemogoče«, so ga pogledali, kakor da mu ne verjamejo. 

ŽELEZAR 

»Tu je povelje: zbrati brigado, vključiti vanjo še bataljon~ 
neoboroženih odredovcev in kreniti v ljubljansko pokrajino.« 

* »A na Gorenjskem? Kaj bo potem ostalo na Gorenjskem?« 
. »V ljubljanski pokrajini so ustanovili dve diviziji in v eno 

teh divizij se bo vključila naša brigada,« je rekel komandant. 
»Damijan bo preklinjal, ker smo ga komaj poslali z njegovim 
bataljonom pod Ratitovec, zdaj pa se bo moral na vrat na nos 
vrniti. General Rosener se bo oddahnil. Odred, ki ga bo ostalo 
komaj za bataljon, mu ne bo delal težjih preglavic«, je rekel in 
dal pravkar prejeto strogo zaupno povelje komisarju, nato pa je 
krožilo od rok do rok, dokler ga niso prebrali vsi člani štaba. 

»No, če tako meni glavni štab,« so se sprijaznili s poveljem. 
»Mislim, da je najbolje, če dam poklicati Blaža in Krtino, 

da pripravita vsak svoj bataljon za pohod. Seveda, vse v 
največji tajnosti, da si pred odhodom ne nakopljemo Nermcev 
na glavo. Tudi Damijanov bataljon je treba še danes od-
poklicati izpod Ratitovca,« se je brigadni komandant hotel 
takoj lotiti dela, tedaj pa je nekdo zagledal skozi okno ba
taljonskega komandanta Blaža, ki je hitel proti štabu v sprem
stvu dveh borcev. 

»Blaž gre,« je rekel. 
»Kakor nalašč,« je bil komandant zadovoljen. 
Blaž je vstopil sam. Njegov obraz je bil miren kakor vselej, 

da ni mogel nihče slutiti, kaj ga je prineslo. 
»Kakor nalašč,« je ponovil komandant brigade, toda Blaž 

ni čakal, da bi komandant nadaljeval. 
»Tovariš komandant,« mu je segel v besedo in povedal, da 

se je pravkar vrnila patrulja, ki jo je poslal v smeri proti Zalem 
logu in poročala, da je dojina polna Nemcev in da jih še vedno 
dovažajo s tovornjaki. »Videti je, da bomo dobili obisk.« 

Za trenutek so onemeli. 
»Če bomo dobili obisk, jih bomo dostojno sprejeli. Dovolj 

smo močni,« je komandant brigade udaril z roko po brzostrelki. 
Tedaj je vstopil ves zasopel tudi obveščevalec Todor. 
»Prihajaš z novicami o Nemcih?« je vprašal komandant. 
»Torej že veste?« je vprašal Todor. 
Povelje o premiku v ljubljansko pokrajino je bilo pozab

ljeno. Zdaj so morali misliti na spopad in naglo ukrepati, da bi 
jih sovražnik ne prehitel in jih nepripravljene napadel. 
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Kratek, komaj petdnevni predih brezskrbnega miru, ki je 
v borcih prebudil varljivo občutje varnosti, je minil.Čez nekaj 
minut sta bila oba bataljona na nogah. 

Sokol, ki je to noč prespal doma skupaj s štabom Blaževega 
bataljona, je miril mamo. 

»Ne bojte se, mati!« jo je bodril. »Odbili jih bomo in 
zapodili v dolino. Za vsak primer pa vseeno preglejte, Se ni 
v hiši kaj partizanskega in poskrijte ah pa požgite. Samo mirni 
ostanite!« 

»Pazi se, sin, in ne izpostavljaj se preveč,« ga je prosila. 
»Mati, vsaka krogla ne zadene. A vi ne hodite iz hiše in ne 

glejte skozi okno, če bo pokalo.« je rekel in stekel za Drznim in 
Bojanom, ki sta hitela za Blažem, ki je kar spotoma dajal 
povelja komandirjem, kje naj s četami zasedejo položaje. Za 
svoj bataljonski ponos, za težko strojnico in njeno posadko, je 
sam izbral položaj na neki višini, s katere je strojničar lahko 
obvladal vso dolino. Tu, v bližini strojnice, si je uredil tudi svoj 
komandni položaj, na katerem je obdržal tudi drobnega in še 
priletnega harmonikarja Jerneja. 

»Da nam boš igral!« je rekel. »Ob muziki bo strojničar bolje 
meril.« 

Jernej je bil s svojim položajem in funkcijo zadovoljen. 
Potem je Blaž obšel položaje in borcem naročal, naj dobro 

pripravijo kritja in se zamaskirajo. Borci so hoteli posnemati 
njegov hladnokrvni mir. 

- 3 -

Desno od Blaževega bataljona se je na spopad pripravljal 
tudi Krtinov bataljon. Komandant Krtina je bil nižje rasti, a 
silno okreten človek, zraven pa šaljivec in veseljak, ki mu ni 
zmanjkalo Šal niti v najtežjih trenutkih. Njegova največja 
odlika pa je bil pogum, s. katerim je znal potegniti borce za 
seboj. 

(SE NADALJUJE) 

EDO TORKAR 8 

NA VZHODNIH MORJIH 
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NOVICE IZ RAD0VLJIŠKE 
o B č i n e 

Dobitniki srebrnega znaka Zveze sindikatov Slovenije za 
leto 1983 iz občine Radovljica, ki so j ih prejeli na prvomajski 
svečanosti na Šobcu so: Jožica Beznik in Simona Bregar iz 
Verige Lesce, Jože Kosmač iz osnovne šole bratov Zvan Gorje, 
Zora Painkiher iz Psihiatrične bolnišnice Begunje, Mirko 
Rimahazi iz H T P Bled, Ivan Robič i z L I P Bled, Mišo Serajnik 
iz osnovne šole dr. Josip Pleinelj Bled, Joža Urbane iz G G Bled 
in Miro Vidic iz Iskre Otoče. 

Vsakoletno delavsko srečanje ob prvem maju je bilo tudi 
letos na Šobcu svečano. Razen delovnih ljudi iz radovljiške 
občine, so. se dopoldanske slovesnosti udeležili tudi številni 
izletniki. V kulturnem programu so nastopih Koroški partizan
ski zbor, pevski zbor A . T. Linhart Radovljica in folklorna 
skupina K U D Radovljica, godba na pihala D P D Svoboda 
Lesce. N a proslavi je predsednik občinskega sveta ZSS Ra
dovljica Vladimir Silič podelil desetim zaslužnim delavcem 
srebrni znak ZSS. Posebna priznanja so prejeli tudi inovatorji. 
Zal pa je popoldansko slavne zmotil dež. 

Izvršni svet OS Radovljica je na 46. seji 26..aprila izrekel 
soglasje k predlogu odločbe o razglasitvi-dela gozdov katastrske 
občine Studor za gozdove s posebnim namenom. Odločbo mora 
potrditi občinska skupščina. Obravnaval je poročilo komiteja za 
družbeno planiranje in gospodarstvo o poračunu storitev in 
razlik mesa za občinske blagovne rezerve ter obnavljanje 
občinskih blagovnih rezerv moke. N a seji so obravnavali več 
premoženjsko pravnih zadev in potrdili povečanje mase OD v 
osnovni šoli Lesce. . -

N a aprilskem posvetu predsednikov krajevnih konferenc 
SZDL, predsednikov koordinacijskih odborov za kadrovske 
zadeve in volitve, koordinacijskih odborov za akcijo N N N P in 
predsednikov uličnih in vaških odborov, je tekla beseda o 
tekočih nalogah S Z D L v letu 1983. Posveta, ki ga je sklical 
predsednik O K SZDL se je udeležilo manj vabljenih kot je bilo 
spričo aktualnosti nalog pričakovati. Osrednja pozornost v 
razpravi je veljala pripravam in izvedbi letošnje akcije N N N P 
po krajevnih skupnostih ter pripravam za kandidacijske 
postopke in volitve organov v krajevnih organizacijah in OK 
S Z D L v občini. 

V Radovljici sta zasedala dva koordinacijska odbora pri 
OK SZDL. Odbor za družbeno varčevanje je sprejel programe 
varčevanja za leto 1983-ter sklenil sklicati predsednike odborov 
za varčevanje v krajevnih organizacijah SZDL. Člani koordina
cijskega odbora za vprašanje naših delavcev na začasnem delu v 
tujini pa so sprejeli osnutek delovnega programa za leto 1983. 
med drugim velja poudariti nadaljnje utrjevanje vsestranskih 
stikov s slovenskim kulturno športnim društvom Bled iz Essna 
v ZR Nemčiji. 

Komisija za družbeni nadzor pri skupščini občine 
Radovljica je bila na tretji seji 4. maja seznanjena z izhodišči za 
delo, ki so bila sprejeta na osrednjem posvetu predstavnikov 
komisij za družbeni nadzor skupščin družbenopolitičnih skup
nosti v Sloveniji. N a seji so sprejeli letni program dela in 
poslovnik komisije. Beseda pa je tekla tudi o ugotovljenih 
nepravilnostih v poslovanju Gozdarsko kmetijske zadruge 
Srednja vas v Bohinju. 

V. dvorani sindikalnega izobraževalnega centra v Radovljici • 
je bila 19. aprila šesta seja občinskega sveta ZSS Radovljica. N a 
dnevnem redu je bila ocena družbenoekonomskega položaja 
delavcev na osnovi poročil o delu občinskega sveta ZSS, o 
poteku akcije »zaključni računi 1982« in o letnih članskih 
sestankih osnovnih organizacij in drugih teles zveze sindikatov. 
Na seji so sprejeli statutarni sklep občinske organizacije ZSS 
Radovljica in poslovnik o notranji organizaciji in načinu 
delovanja občinskega sveta ZSS Radovljica. Opravili so tudi 
nekatere kadrovske spremembe v organih sveta. 

. N a slavnostni seji skupščine K S Bohinjska Bela 20. aprila, 
k i j e bila posvečena krajevnemu, prazniku ter dnevu OF, je 
predsednik K K S Z D L Milan Krivec podelil krajevna priznanja 
S Z D L z bronastim znakom OF Francki Žmitek, Mihu Ropretu, 
Alojzu Pretnarju in Gasilskemu društvu Bohinjska Bela. 

Izvršni svet SO Radovljica je na seji 12. aprila na predlog 
komiteja za družbeno planiranje in gospodarstvo sprejel 
odredbo o najvišji ravni drobnoprodajnih osnovnih in posebnih 
vrst kruha in peciva, ki vsebujejo pšenično moko tipa 850. Cene 
se s to odredbo lahko povečajo v povprečju za 10,7 %. 

Skupnost pokojninsko invalidskega zavarovanja <- enota 
Radovljica je na šesti seji zbora delegatov 26. aprila obrav
navala pripombe in predloge iz javnih razprav na osnutek 
zakona, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in delovno 
besedilo statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. N a zboru so izvolili svojega delegata za sejo 
skupščine Skupnosti pokojninsko invalidskega zavarovanja 
Slovenije. 

V radovljiški občini je znašal poprečni neto osebni 
dohodek na zaposlenega delavca v OZD januarja letos 14.827 
din, kar je 19,8 % več od lanskega januarja. V SRS je znašalo 
to poprečje letošnjega januarja 14.870 din ali 19,1 % več kot 
lani. 

Prejšnji teden je koordinacijski odbor za izvedbo 
tekmovanj mladine v obrambnih veščinah pri OK ZSMS 
Radovljica sprejel program nalog v zvezi z občinskimi in regij
skimi tekmovanji mladih v obrambnih veščinah. Na seji so bili 
člani odbora seznanjeni tudi s poročilom o izvajanju teh 
tekmovanj v vseh osnovnih šolah v občini. ; 

Občinska konferenca ZRVS Radovljica je v sodelovanju s 
sekretariatom za ljudsko obrambo OS Radovljica v okviru 
programa usposabljanja organizirala predavanja za vse 
rezervne vojaške starešine na temo: »Ocena gospodarske, 
politične in varnostne situacije v občini«. Petega maja je bilo 
predavanje v Bohinjski Bistrici, 10. maja na Bledu in 12. maja v 
Radovljici. Predaval je predsednik OK SZDL Miro Birk. 

V republiškem centru za obrambno usposabljanje v Polj-
čah je J9. aprila zasedalo predsedstvo zveznega odbora Zveze 
vojaških, starešin Jugoslavije. Obravnavalo je naloge te 
organizacije v sedanjem politično gospodarskem obdobju in v 
pripravah na SLO. Gostje iz vse Jugoslavije so si ogledali tudi 
muzej talcev v Begunjah. 

Delavci Iskre Otoče so v marcu razmeroma dobro 
gospodarili kljub pomanjkljivi materialni preskrbi za proiz
vodnjo. "Materialno pomanjkanje je povzročilo 4 % manjšo 
realizacijo od načrtovane. Vrednost proizvodnje je dosegla v 
marcu 41.419.979 din ali 91 % mesečnega plana. Skupaj s 
kooperacijami pa je plan presežen kar za 16 %. Za izvoz je bilo 
izdelano izdelkov v vrednosti 201.042 dolarjev, kar je 84 % 
mesečnega plana po letni dinamiki. 

Kopisi ja za družbeni standard v Elanu Begunje je konec 
marca "'razpisala zbiranje prijav za letovanje v letu 1983. 
Elanovi delavci imajo na voljo osem počitniških hišic v Selcah, 
po pet počitniških prikolic v Pakoštanih, Baski in Fazani, štiri 
prikolice v Vrsarju, po dve pa v Malem Lošinju in Čateških 
toplicah ter eno v naturističnem kampu v Uliki . Lani so 
nabavili tudi šest počitniških kontejnerjev, ki so j ih postavili v 
avtokampu Lanterna. Razen tega ima Elan v Červarju po dve 
stanovanji za pet oseb in dve za štiri osebe, v Martinščici na 
Cresu pa dve stanovanji za pet, dve za štiri osebe in tri 
stanovanja za dve osebi. Očitno Elanovi delavci nimajo težav z 
izborom letovanja, pa tudi cene so ugodne, saj znašajo od 120 
do največ 280 din dnevno na osebi. 

V aprilu je izšla četrta številka glasila K S Gorje »Gorjanc« 
v 950 izvodih. Tiskala ga je Knjigoveznica Radovljica. Glasilo 
tokrat prinaša izredno zanimive zapise in podatke, kot je 
poročilo o izvajanju številnih nalog vseh organov K S Gorje od 
1979. do 1982. leta. Objavljen je nov statut, več zanimivih 
statističnih podatkov o sestavi, poklicnih zanimanjih občanov, 
o dejavnosti novega pevskega zbora, godbe na pihala, o vzgoji in 
izobraževanju in o drugih aktivnostih. Največ prostora pa je 
namenjeno kandidacijskim in volilnim postopkom ter 
izvoljenim delegatom v organe krajevne samouprave. 

N a letošnjem srečanju pevskih zborov Gorenjske, ki je bilo 
v aprilu v organizaciji ZKO Radovljica v avli osnovne šole A. T. 
Linhart Radovljica, so nastopili zbori iz Tržiča, Mengša, Iskre 
Kranj, iz Kamnika, Jesenic, Zirov in Zasipa. Vsak zbor se je 
predstavil s po tremi pesmimi. Lep kulturni večer je privabil 
številne ljubitelje zborovskega petja. 

V počastitev dneva OF in praznika dela 1. maja so osnovne 
šole radovljiške občine, Glasbena šola Radovljica in muzeji 
radovljiške občine priredili 25. aprila popoldne v Šivčevi hiši 
svečano otvoritev razstave »Otroška likovnost« in koncert 
učencev Glasbene šole posvečen praznikom. Razstava bo na 
ogled do 18. maja. 

V galeriji Almire y graščini Grimšče na Rečici pri Bledu 
razstavlja svojX slikarska dela znana ljubljanska umetnica 
Alenka Kham-Pičman, ki je pred tem razstavljala tudi že v 
Šivčevi hiši. Otvoritev razstave, k i je bila posvečena tudi dnevu 
OF in prvomajskim praznikom je bila 26. aprila, na ogled pa bo 
do Al. maja. Sočasno so odprli tudi stalno razstavo pohištva 
L I P E iz Ajdovščine. 

Gledališče Tone Čufar z Jesenic je v okviru kulturne 
akcije za delovne kolektive v radovljiški občini gostovalo 22. 
aprila v Radovljici, kjer je v kinodvorani uprizorilo domačo 
komedijo »Hamlet v Mrduši Donji«. 

Mlado moštvo košarkarskega kluba Radovljica je z 
osvojitvijo 3. mesta v slovenski košarkarski ligi — zahod v 
sezoni 1982/83 doseglo doslej svoj največji uspeh. V jesenskem 
delu so Radovljičani zgubili le tekmo s K K Jesenice, v drugem 
delu pa j ih pestila smola s poškodbami,"zato so kar štiri tekme 
zgubili doma; Zanimivo je, da so na devetih gostovanjih dosegli 
kar sedem zmag, kar jih uvršča v najboljše gostujoče ekipe lige. 

V nedeljo, 24. aprila je na povabilo Elana Begunje 
nastopila v propagandni tekmi celotna prva jugoslovanska 
košarkarska reprezentanca, ki je bila na pripravah za evropsko 
prvenstvo v Kranjski gori. Najboljši jugoslovanski košarkarji s 
Kičanovičem, Delibašičem, Čosičem, Slavničem in drugimi 
proslavljenimi igralci se je pomerila v ekipi modrih in belih. Z 
vrhunskimi potezami so navdušili številne gledalce, ki so do 
zadnjega napolnili tribune telovadnice radovljiške osnovne šole. 
Čast,-da sta igrala z reprezentanti je pripadla tudi domačinoma 
Šteru v modri in Pogačarju v beli ekipi. 

PESTRA IN BOGATA DEJAVNOST 
KRAJEVNE ORGANIZACIJE ZB NOV 

RADOVLJICA 

nosti. Stanovanjskih težav domala 
ni več," bolj. zaskrbljujoče pa je 

N a le tni skupšč in i krajevne organizacije Z B N O V Radovl j ica , k i je 
bi la v apri lu , so ob udeležbi oko l i 120 č l anov pregledali delo organi
zacije i n njenih organov v zadnjih dveh let ih, po razpravi pa izvedl i še 
nadomestne voli tve. Namesto umrlega č l ana krajevnega odbora F ran 
ca Paplerja so i zvo l i l i Z la tka Bogataja. Skupšč ino so s k l e n i l i ^ spre
jemom programa dela i n nalog krajevne organizacije Z B N O V Radov
ljica za obdobje 1983/84. 

Predsednik Slavko Kariž je v svo
jem izčrpnem poročilu naštel vrsto 
zanimivih podatkov in ugotovitev, k i 
pričajo o izredno razgibani in bogati 
dejavnosti članov ZB NOV, ki j ih je 
zdaj v krajevni organizaciji 335, od 
teh 153 žensk. Poprečna starost 
članstva že presega 64 let in le še 
okoli 8 % jih je v rednem delovnem 
razmerju. Starostno sestavo član
stva ponazarja še posebno podatek, 
da je do 60 let starosti 138, do 70 let 
117, do -80 let 67 in nad 80 let 13 
članov in članic. Kljub temu pa so 
borci še vedno aktivni v družbeno
političnem življenju kraja, zlasti v 
krajevni samoupravi, kjer je med 
delegati 25 borcev vključenih v raz
ne organe krajevne skupnosti, devet 
borcev pa -je v skupščini krajevne 
skupnosti, razen tega je še 15 volje
nih delegatov v raznih delegacijah 
za občinske zbore in SIS. Zelo 
zavzeto delujejo borci zlasti v SZDL 
in njenih organih, kjer so še vedno 
glavni nosilci vseh pomembnih dol
žnosti, predvsem v vodstvu K K 
SZDL in v organih za ljudsko ob
rambo in družbeno samozaščito. 

zdravstveno stanje, saj je lani umrlo 
12, letos do aprila pa že sedem 
članov. V letu 1982 je bilo na topli-
škem zdravljenju 16 članov, letos pa 
načrtujejo kar polovico manj teh 
ugodnosti. Izredno prizadevni so 
člani raznih komisij, predvsem.ko
misije za urejanje in postavljanje 
spomenikov NOV. V zvezi s tem so 
sprejeli zadolžitev, da postavijo pet 
spominskih plošč na krajih, po
membnih iz N O B v Radovljici. 
Posebno obsežen., pa je "program 
nalog glede raznih spominskih in 
drugih slovesnosti, za katere bo 
verjetno potrebno pridobiti kot no
silce člane ZSMS. 

ČETRTO DELOVNO TEKMOVANJE 
ŠOFERJEV, AVT0MEHANIK0V 
iN ELEKTRIKARJEV NA BLEDU 

P o d pokrovitel jstvom medobč inskega sveta zveze sindikatov Go
renjske i n v izvedbi Zveze šoferjev i n avtomehanikov Bled, k i letos 
praznuje 30-letnico delovanja, bo v soboto, 14. maja, na Bledu če t r to 
delovno tekmovanje avtomehanikov, avtoelektrikarjev i n voznikov 
Gorenjske. 

V razpravi so člani posebno opo
zorili na današnje, za naše gospo
darstvo težke razmere in družbena 
protislovja, kjer morajo borci tudi v 
prihodnje odločno prispevati svoj 
delež in pomagati pri odpravljanju 
nepravilnosti ter raznih pojavov, ki" 
škodujejo našemu razvoju in izro
čilom NOB. 

Ka r zadeva skrbi za borce, so iz
razili priznanje tako zdravstveni 
službi kot družbenopolitični skup-

Lani se je za tretje tekmovanje^ ki 
je bilo zelo uspešno izvedeno na Je
senicah,. prijavilo 88, za letošnje na 
Bledu pa- že okoli 100 tekmovalcev, 
ki bodo tekmovali v sedmih različnih 
kategorijah. Žrebanje številk za tek
movalce bb že v petek, 13. maja po
poldne, v občinskem svetu zveze sin
dikatov Radovljica. Otvoritev tek
movanja bo v soboto, 14. maja, ob 
7.30 v športni dvorani na Bledu. Ob 
7.45 se bo v tej dvorani začel 
teoretični del. tekmovanja vseh na
stopajočih. Ob 9. uri bo pričetek 
praktičnega dela tekmovanja za av-
tomehanike in avtoelektrikarje V 
športni dvorani, za voznike motor
nih vozil pa na prostem, od hotela 
Jelovica do hotela Park. Okoli 10.30 
do 11.30 bodo prekinili tekmovanje 
zaradi prihoda in sprejema zvezne 
štafete mladosti. 

Popoldne ob 15. uri bo krenila od 
postaje milice na Bledu mimo go
stišča Union po Prešernovi cesti, 
mimo hotela Jelovica, po Cesti svo

bode do hotela Park slavnostna po-
vorka udeležencev tekmovanja, vo
zil milice, J L A in še nekaterih or
ganizacij. Na čelu povorke bo igrala 
godb na pihala iz Lesc, sledili bodo 
zastavonoše in vodstvo povorke. 

Ob 15.30 se bodo vsi udeleženci 
povorke in obiskovalci tekmovanj in 
drugi, ki bodo prišli ta dan na Bled, 
zbrali pred hotelom Park, kjer bo 
sklepna, slovesnost. Razen slavnost
nega govora, razglasitve rezultatov 
tekmovanj in podelitve priznanj ih 
nagrad, bodo ob tej priložnosti sve
čano razvili prapor ZŠAM Bled ob 
njegovi 30-letnici. Člani ZŠAM Bled 
se bodo pobratili, s člani ZŠAM go
renj skih občin in ZŠAM Slovenije. 

Ob 16. uri bo na. terasi Kazine 
tovariško srečanje z bogatim sreče-
lovom. Za ples in dobro voljo bi igral 
Blejski kvintet. Organizatorji so na 
ogled vseh tekmovanj in zaključne 
slovesnosti povabili vse prijatelje 

-tega zanimivega tekmovanja in šol
sko mladino. 

JR 

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV 
OBČINE RADOVLJICA V GORJAH 

Zveza, kul turnih organizacij občine Radovljica je pr iprav i la za 
praznik ustanovitve OF i n praznik dela srečanje pevskih zborov, k i 
je bilo v soboto, 23. apri la, v domu T V D Par t izan v Gorjah. 

Predstavilo se je^osem zborov iz 
občine Radovljica, in sicer: moški 
zbor D P D Svoboda iz Gorij pod 
vodstvom Marjana Eržena, komorni 
moški zbor K P D Zasip, ki ga vodi 
Janez Bole, ženski pevski zbor L I P A 
Radovljica, ki ga vodi Edo Ošabnik, 
moški pevski zbor BEGUNJŠČICA, 
k i ga ' vodi Štefan Polda, moški 
pevski zbor Stane Žagar iz Krope, 
vodja Egi Gašperšič, mešani pevski 
zbor K P D V E R I G A iz Lesc, vodja 
Jože Kocjančič, moški komorni zbor 
D P D Svoboda iz Podnarta, vodja 
Egi Gašperšič in komorni moški zbor 
A. T. L I N H A R T K U D Radovljica, 

pod vodstvom Antona Iskre. 
Vsak "zbor je zapel tri pesmi: 

borbeno, umetno in narodno. Prire
ditev je bila lepo darilo pevcev 
hvaležnemu občinstvu za praznične 
dni. Čeprav dvorana gorjanskega. 
Partizana ni tako majhna, takega 
obiska v Gorjah skoraj še ni bilo, 
kajti dvorana to pot ni mogla 
sprejeti vseh, ki so prišli od blizu in 
daleč z željo, da slišijo našo narodno, 
borbeno in umetno pesem. Vse to 
kaže, da so take prireditve v Gorjah 
preredke in da si j ih še želimo. 

Jože Ambrožič 

SPREJEM ZVEZNE ŠTAFETE MLADOSTI 
V RADOVLJIŠKI OBČINI 

Letošnje svečanosti ob prihodu in 
sprejemu štafete mladosti organizira 
OK ZSMS Radovljica s svojimi 
osnovnimi organizacijami. V radov
ljiško občino prispe štafeta v soboto, 
14. maja. Od nosilcev iz jeseniške 
občine jo bodo prevzeli radovljiški 
mladinci v vasi Breg pri zadnji hiši 
ob 11.25. Z avtom jo bodo prepeljali 
v Zasip, kjer bo sprejem pri kultur
nem domu ob 11.30. Na Bledu jo 
bodo zasipški mladinci predali blej
skim pred osnovno šolo ob 11.40, 
slavnostni sprejem pa bo ob 11.43 
pred hotelom Park. Blejski mladinci 
o bodo naprej prepeljali z avtomo-
ilom do Verige Lesce, kjer bo 

slavnostni sprejem ob 11.55. Leščan-
ski nosilci štafete bodo od slaščičar
ne Magušar ob 12.03 krenili v Ra
dovljico z avtomobilom, kjer jo bodo 
oddali pred občinsko skupščino ra-

dovljiškim nosilcem. Osrednja sve
čanost ob sprejemu zvezne in lo-
kanlih štafet bo pred. vojašnico 
Antona Dežmana-Tončka ob 12.09 
ob 12.15 pa bo z avtomobilom kreni
la proti Kovorju, kjer jo bodo pre
vzeli mladi iz tržiške občine ob 12.20. 

N a vseh slavnostnih sprejemih 
bodo mladi pripravili krajše kultur
ne programe in prebrali pozdravno 
pismo, V radovljiški občini bo nosilo 
štafeto mladosti 26 mladincev in 
mladink, ne računajoč spremlje
valce. 

Ker je 14. maj sobota, bo zagotovo 
udeležba ob sprejemu štafete tokrat 
večja kot ob delavnikih. 

JR 
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PRVOMAJSKO DELAVSKO SLAVJE 
NA POLJANAH POD DEŽNIKI 

Letošnji 27. april — dan OF in 1. maj — praznik dela so delovni ljudje in 
občani jeseniške občine najprej proslavili v dvorani gledališča Tone Čufar, 
kjer je jbila na predvečer dneva OF proslava s kulturnim programom. 

deževne kaplje, v popoldanskih urah Zbranim je spregovoril predsed
nik občinskega odbora ZZB NOV Je
senice Jože Ulčar. Na proslavi so 
razglasili prejemnike občinskih pri
znanj OF in srebrnega znaka Zveze 
sindikatov Slovenije. V kulturnem 
programu so sodelovali člani pihal
nega orkestra Jeseniških železarjev 
in recitatorji amaterskega gledališča 
Tone Čufar z Jesenic. 

Za prvi maj — mednarodni praz
nik dela, pa so se delovni ljudje in 
občani jeseniške in tudi radovljiške 
občine zbrali na Poljanah, kjer so 
pripravili prvomajsko slavje z boga
tim kulturnim programom. Navzoče 
je najprej pozdravil predsednik pri
reditvenega odbora Štefan Ščerbič, 
slavnostni govornik pa je bil pred
sednik občinskega sveta zveze sindi
katov Jesenice Janez Jamar. V kul
turnem programu so sodelovali pi
halni orkester Jeseniških železarjev, 
združena pevska zbora Društva upo
kojencev Jesenice in Vintgar z Blej
ske Dobrave, recitatorji gledališča 
Tone Čufar in folklorna skupina dru
štva upokojencev Javornik-Koroška 
Bela. 

Vreme prirediteljem tudi tokrat ni 
bilo naklonjeno, saj so obiskovalce 
že med proslavo »pozdravile« prve 

pa je začelo močno deževati in so se 
obiskovalci kmalu razšli. Jeseniški 
godbeniki so skupaj s člani gorjan-
ske godbe, ki so j ih prišli pozdravit, 
uspeli zaigrati nekaj skupnih 
skladb, zabavni ansambel je odigral 
le nekaj taktov in pospaviti je bilo 
treba inštrumente in drugo opremo 
ter se pod dežniki odpraviti domov. 

Omenimo naj še, da se je v jeseni
ški občini zvrstilo še več drugih pro
slav in prireditev. Med drugim je na 
Blejski Dobravi nastopil Briški ok
tet, ki ga vodi nekdanji domačin Ja

nez Slivnik. V prepolni dvorani je 
navdušil številne ljubitelje lepega 
petja, s tem nastopom pa je vrnil 
obisk pevskemu zboru Vintgar z 
Blejske Dobrave, ki je pred leti go
stoval v Goriških Brdih. 

V prvomajskem jutru so za lep 
praznični dogodek poskrbeli tudi v 
novem naselju na Blejski Dobravi. 
Stanovalci so najprej pozdravili bud-
nico pihalnega orkestra Jeseniških 
železarjev, zatem pa so se stanovalci 
odločili, da ta del krajevne skupnosti 
poimenujejo Rožno naselje. Stano
valci namreč izredno prizadevno 
skrbijo za rože in okolico; za lep iz
gled in rože pa so v akciji »lepe rože« 
prejeli tudi že več priznanj. J . R. 

VSAJ ZA TRENUTEK BI MORALI 
USTAVITI HITER TEMPO CIVILIZACIJE 

Sreda, 4. maj 1983, Jesenice. Gle
dam z balkona hiše, v kateri stanu
jem. Pri izhodu Železarne se že 
zbirajo delavci po končani dopol
danski izmeni, kar pomeni, da bo 
skoraj 15. ura. Znak sirene za 
končano dnino poveča vsakodnevni 
vrvež po naših cestah. Ljudje hitijo 
domov, na avtobuse, vlake, v menze, 
restavracije in še kam. Vsem se 

PRIPRAVE ZA UREDITEV 
SPOMINSKEGA PARKA 

IN SPOMINSKIH OBELEŽIJ 
Po izvolitvi odbora za ureditev spominskega parka in grobišča 

padlih borcev NOV na Jesenicah so se dejavnosti v zvezi s tem zelo 
izboljšale. Po sklepu tretje seje sta zaradi priprave idejnega načrta 
predsednik odbora Franc Konobel-Slovenko in član odbora arhitekt 
Gregor Velepec pred kratkim obiskala akademskega slikarja Jaka 
Torkarja. Seznanila sta ga z večletnimi prizadevanji za ureditev gro
bišča padlih borcev NOV in o postavitvi ustreznega obeležja na 
Plavžu. 
-Sitega območja Jesenic je padlo 89 
botfžev NOV, 28 talcev, 25 pa je bilo 

žrtev koncentracijskih taborišč, 28 
Žrtev zavezniškega bombandiranja, 
29 pa je bilo drugih žrtev. P r i tem pa 
še ni vključena Hrušica, ki naj bi jo 
ta obeležitev tudi zajela. 

N a tem pogovoru so se dogovorili 
tudi o hortikulturni ureditvi ozi
roma dopolnitvi celotnega parka, ki 
ga bo uredilo Hortikulturno društvo 
Jesenice pod vodstvom Janeza Pše
nice. Načrtujejo celovito urbanistič
no, komunalno in hortikulturno ure
ditev parka, vključno s spominsko 
kapelo in grobiščem ponesrečenih 

<pri gradnji železniškega karavanške
ga predora. 

Jaka Torkar je pripravljen v So
delovanju z Gregorjem Velepcem 

C OBISK V HC MOSTE 3 
V torek, 21. aprila, smo si ogledali 

hidroelektrarno Moste. Ze v šoli smo 
imeli uvodni razgovor z razredni
čarko. Pogovarjali smo se o možno
sti zaposlitve v elektrarni in o iz
obrazbi, M jo pri teh poklicih po
trebujemo. 

Težko smo dočakali kosilo in čas, 
k i je bi l namenjen za obisk v hidro
elektrarni. S kolesi smo se odpeljali 
do našega cilja, kjer nas je že 
pričakoval vodič. Po strmih stop
nicah nas je pripeljal do stare elek
trarne, k i je pred približno pet
desetimi leti še obratovala s polno 
zmogljivostjo. Zdaj, ko je zgrajena 
nova, večja, jo vklopijo le, če pri
manjkuje električne energije. Iz 
stare centrale smo se spustili nekaj 
metrov pod zemljo, v strojnico. Kri 
delu smo lahko opazovali delavce, k i 
so popravljali četrto turbino. Skozi 
steklo smo gledali bučečo vodo, ki je 
pod nami padala na turbine. 

_ Iz teh prostorov smo odšli v no
vejši del hidroelektrarne. Ogledali 
smo si stikalnico. Med mnogimi 
stikali, -kazalci in gumbi, nam je 
vodič razlagal njihov pomen in 
naloge. K o je končal z razlago, smo 
se razkropili po prostoru- in si 
ogledovali upravni center. Kogar je 
kaj zanimalo,, mu je bil vodič 
pripravljen pojasniti in razložiti ne
znano. K o smo izvedeli vse, kar nas 
je zanimalo, smo se zopet zbrali pred 
stavbo, o kateri smo tisti dan 
izvedeli veliko novega. 

Ob koncu naše poučne ekskurzije 
smo dobili še prospekte te hidro
elektrarne, ki jeseniško občino in 
Železarno napaja z vse dragocenejšo 
električno energijo. 

Marjana Drolc 
novinarski krožek 
OŠ Gorenjskega odreda 
Žirovnica 

prevzeti izdelavo idejnega načrta, 
kamor sodi ureditev grobišča padlih 
borcev NOV in žrtev fašističnega 
terorja ter postavitev ustreznega 
spominskega obeležja. Jaka Torkar 
bo naredil tudi načrt za umetniško 
obogatitev spominske kapele-kost-
nice padlim iz prve svetovne vojne, 
ruskim vojnim ujetnikom in pro
stovoljcem, borcem za severno mejo 
izleta 1918/19. 

Idejni načrt bo zajel tudi druge 
žrtve fašističnega terorja in celotno 
ureditev parka, ki bo vključen v ur
banistični načrt mesta Jesenice. 
Dogovorili so se, da se v hortikul
turno ureditev vključi tudi poseben 
vodni objekt z ustreznim vodnim 
rastlinstvom. Za pripravo tega idej
nega načrta bosta poskrbela Jaka 
Torkar in Gregor Velepec. Pred
hodno bosta do 15. oktobra pripra
vila idejno zasnovo v treh različicah, 
o čemer bodo. razpravljali in dali 
pripombe vsi za to pristojni organi 
in posamezniki. . 

B . B . 

mudi, saj gredo tja, kamor gredo 
radi in k tistim (otrokom^možem, 
ženam), ki jih imajo r adP in jih 
ljubijo. Avtomobili švigajo po cesti 
gor in dol. Vidim tudi že prve 
avtobuse, k i prevažajo delavce Žele
zarne in druge na domove izven 
Jesenic. 

Ura je že 15.05, ko se ponovno 
oglasi sirena, toda drugače kot pred 
petimi minutami. Ta glas sirene bi 
že ob normalnem dnevu marsika
teremu zastavil korak, kaj šele ta 
dan — 4. maja . . . , k i je opozarjal: 
»Postoj, tovariš, obstani, pokloni 
se!« ^ 

Stojim s sklonjeno glavo in opa
zujem. Avtobusi obstanejo, v mislih 
vem, da so obstali vsi stroji v 
Jugoslaviji, vsaj tako so nam rekli v 
šoli. Toda glej čudo — sirena 
žalostno zavija v dan, ljudje pa 
hitijo, se vozijo z avtomobili, nihče 
ne obstane, no, skoraj nihče. Tisti, ki 
so obstali, so od ostalih, ki še kar 
naprej hitijo, deležni začudenih po
gledov. Zakaj? Takrat pa se kot 
osmošolec v mislih razjezim. A l i res 
ne veste, zakaj? Če ne veste, bom z 
rdečico na obrazu povedal: 4. maja 
1980 ob 15.05 je prenehalo biti srce 
našemu vsem najdražjemu tovarišu 
Ti tu . Da, tovariši odrasli, prenehalo 
je biti srce vzorniku, ideologu, 
velikemu voditelju in zmagovalcu 
revolucije, borcu za mir v svetu, 
očetu neuvrščenosti, človeku — le
gendi, vi pa ste se spraševali, zakaj? 

Takrat, v času največje žalosti v 
Jugoslaviji, sem bral v časopisih, 
kako ste obljubljali: »Spoštovali in 
čuvali bomo, kar je zapustil, 
nadaljevali bomo . njegovo delo, 
večno se ga bomo spominjali in 
nosili v srcu.« Danes, po treh letih, 
pa hitite vsak po svoje in po svojih 
opravilih, nihče ne zastane, nihče se 
ne pokloni, čeprav ga na to opozarja 
sirena . . . 

Vse tiste, ki niste ob zavijanju 
sirene trenutek obstali, vprašujem: 
»Ali res niste vedeli, zakaj, tovariši 
odrasli?« 

Meni odgovor ni potreben — 
odgovori naj le vsak sebi! 

Boštjan Fon, 8. a 
OŠ Prežihfov Voranc 

OBČINSKO TEKMOVANJE IZ SLO 
Bila je sobota, 7. maja. Ni se razlikovala od drugih, a je bila za nas, tek

movalce, nekaj posebnega. Čeprav smo bili dobro pripravljeni, smo se bali 
neznanega terena in poti, a zaupali smo svojemu znanju iz orientacije. Raz
veselili smo se tudi vesti, da so vse poti markirane. 

Tekmovanje se je pričelo. Ekipe iz 
Žirovnice smo imele zelo različne 
startne številke: 3, 13 in 21. Ko smo 
čakali na start, smo obnavljali zna
nje o puški, o prometu . . . Nenado
ma so nas poklicali pisat teste. Hitro 
in brez težav smo jih reševali. Vsak 
je nekaj znal in redkokdaj se je zgo
dilo, da ,smo se za hip ustavili. 

ISCEMO VARUHE 
RAZSTAV 

Likovni klub DOLIK pri 
DPD Svoboda Tone Čufar bo v 
naslednjih dneh odprl nove 
razstavne prostore v bivši 
knjigarni Državne založbe 
Slovenije. Za varstvo razstav 
potrebuje najmanj dva varuha 
ali varuhinji za osem ur dne
vno, seveda z nekaterimi pre
sledki. 

Kandidati, k i morajo obvla
dati slovenski jezik in imeti 
najmanj končano osnovno šo
lo, naj svojo pripravljenost 
sporočijo na,dopisnici na na
slov: DPD Svoboda Tone Ču
far Jesenice, p. p. 20, z naved
bo svojega natančnega naslo
va. 

Nagrada za varstvo po do
govoru. 

Kmalu nato je prišlo na vrsto stre
ljanje. Roke so se nam tresle, a vse
eno smo streljali dobro. Prav tako 
gladko nam je šlo pri prvi pomoči. 
Tekmovanje se je tako za naše tri 
ekipe začelo spodbudno. 

»Start!« je zaklicala starterka in 
kot 21. ekipa smo startali tudi mi.. 
Pot ni bila težka. Skoraj ves čas smo 
lahko tekli in tako smo dobili tudi 
pozitivne točke na času. Vmes smo 
reševali naloge iz poznavanja puške 
M-48, gasilnega aparata S, orientaci
je. 

Pritekli smo v cilj utrujeni, a vese
l i , da smo opravili nalogo. Člani na
ših skupin smo bili zbrani v krogu in 
priznam, bili smo na trnju. Komaj 
smo čakali, da objavijo rezultate. -

Po kulturnem programu in po ob
javi rezultatov za srednje šole smo 
prišli na vrsto tudi mi. Tovariš Rako-
vec je začel: »Prvo mesto je zasedla 
ekipa iz Žirovnice, vodja Matjaž Če-
bulj. Drugo mesto je zasedla ekipa iz 
Žirovnice, vodja ekipe Robi Šilar in 
tretje mesto je prav tako zasedla 
ekipa iz Žirovnice, vodja Marjana 
Drolc« 

Veselje v našem taboru je bilo ne
popisno. Skakali smo od veselja in 
čestitali drug drugemu za poplačani 
trud in doseženi uspeh. 

Marjana Drolc, 
novinarski krožek 
OŠ Gorenjskega odreda 

Žirovnica 

S prvomajske proslave na Poljanah {joto B. Blenkuš) 

PRIZNANJA OB 1. MAJU 
OBČINSKA PRIZNANJA OSVOBODILNE FRONTE S L O V E N S K E G A 

NARODA ZA LETO 1983 SO P R E J E L I : 
A N T O N A R H , K S Blejska Dobrava, F R A N C B R E L I H . K S Javor

nik-Koroška Bela, D A R K O G L O B E V N I K , K S Žirovnica, R A D O V A N 
K I L I B A R D A , K S Plavž in JOŽE K R A M A R , K S Dovje-Mojstrana. 

SREBRNI Z N A K ZSS ZA LETO 1983 
Za uspešno dolgoletno in učinkovito delo pri uresničevanju socia

lističnega samoupravnega razvoja družbe so letos SREBRNI Z N A K 
ZVEZE SINDIKATOV SLOVENIJE prejele naslednje osnovne organi
zacije zveze sindikatov: 

TOZD Osnovna Šola Tone Čufar Jesenice, TOZD Livarna železar
ne Jesenice, TOZD za PTT promet Jesenice, TOZD Vratni podboji že
lezarne Jesenice in TOZD Družbena prehrana železarne Jesenice. 

Za dolgoletno požrtvovalno delo v osnovnih organizacijah zveze 
sindikatov in njenih organov za uresničevanje interesov delavskega 
razreda ter za dosežene uspehe pri uveljavljanju in razvoju osnovne 
organizacije sindikata so srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije pre
jeli: 

M A R I J A K O L E N C — TOZD Vratni podboji, železarna Jesenice, 
REGINA K O R E N — TOZD Transport, železarna Jesenice, V O J K A 
L E G A T — TOZD Jeklovlek, železarna Jesenice, A N A K N A F E L J — 
TOZD Gorenjska oblačila Jesenice, M I R A ŽMITEK — TDO Golica —, 
TOZD Rožca Jesenice, K A T A R I N A FUCHS — ŽG TOZD za železarski 
promet Jesenice, B R A N K O B A N K O — TOZD Hladna valjarna Bela, 
železarna Jesenice, A N T O N D R A B — TOZD Valjarna žice in profilov, 
železarna Jesenice, STANE S E D L A R — TOZD Elektrode, železarna 
Jesenice, A N T O N KOŠIR — DS SEO-TKR-NG železarna Jesenice, 
K A R E L T R A M T E — DS SEO-TKR-NG želazarna Jesenice, M A R T I N 
ŠKULJ — TOZD Strojne delavnice, železarna Jesenice, L J U A N ŠA-
BANI — TOZD Vatrostalna Jesenice, JOŽE L O G A R — postaja mejne 
milice Korensko sedlo in R A J K O P E T E R N E L — Center srednjih šol 
Jesenice. 

OBČINSKO SREČANJE ŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV 
»MLADINA POJE '83« 

V petek, 20. maja," bo ob 19. uri v dvorani amaterskega gle
dališča "Tone Čufar letošnje srečanje šolskih pevskih zborov je
seniške občine pod geslom MLADINA POJE' 83. 

PROGRAM: 
1. ORFFOV ORKESTER - OSNOVNA ŠOLA GORENJSKE

GA ODREDA ŽIROVNICA, dirigent Slavko Mežek 
- narodna FSE K A J LAZI 
- Corff: POLKA 
- Corff: ZAPLEŠIMO 
2. ZBOR CICIBANOV GLASBENE ŠOLE JESENICE Z IN

STRUMENTALNO SPREMLJAVO, zborovodja ANITA BAZNIK, 
klavirska spremljava KSENIJA PEJIČ 

- Mira Voglar: T E K A MIŠKA 
- Janez Bitenc: RDEČI BALONČEK 
- Mira Voglar: Z A K A J PA JOČE ZAJČEK 
- Janez Bitenc: HI KONJIČEK 
3. PIONIRSKI ZBOR 1. in 2. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 

GORENJSKEGA ODREDA ŽIROVNICA, zborovodja SLAVKO 
MEŽEK 

- Janez Bitenc: V ZASEDI 
- Janez Bitenc: MUZIKANTSKA 
- Janez Bitenc: ZEBRA 
4. PIONHtSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOV VO

RANC JESENICE, zborovodja STANKA RICHTER 
- Jakob Jež: RIBICA 
- Janez Močnik: ZASEDA ZA MEDVEDA 
- Peter Lipar: PO DEŽJU 
5. PIONIRSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE TONE ČUFAR J E 

SENICE, zborovodja MARIJA REICHMAN 
- Radovan Gobec: PESEM SLOVENSKIH PIONIRJEV 

• — Karol Pahor: SPOR 
- Aleksander Lajovic: DEDEK SAMOROG 
6. PIONIRSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE GORENJSKEGA 

ODREDA ŽIROVNICA, zborovodja SLAVKO MEŽEK 
- Marjan Vodopivec: PISALNI STROJ 
- Jani Golob: KO BOM VELIK 
- Aleksander Lajovic: DEDEK SAMOROG 
7. MLAJŠI MLADINSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE PREŽI

HOV VORANC JESENICE, zborovodja ROMAN RAVNIC 
- Jakob Jež: OČKU NA GROB 
- Peter Eben: JUTRANJICA 
- Erno Kiraly: MAČJA GLASBA 
8. MLAJŠI MLADINSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE TONE ČU

FAR JESENICE, zborovodja MIRA MESARIC 
- Vilko Ukmar: OJ, LEPO J E RES 
- Jakob Jež: LE ZAPOJMO 
- Pavel Šivic: SLIŠIŠ PTIČKO 
9. MLADINSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE GORENJSKEGA 

ODREDA ŽIROVNICA, zborovodja SLAVKO MEŽEK 
- Radovan Gobec: MI 
- JožePrivšek-Mitja Ribičič: ŠE VEŠ 
- Primorska narodna POLETJE 
10. MLADINSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOV VO

RANC JESENICE, zborovodja ROMAN RAVNIC 
- Janez Bole: SEM MISLIL SNOČI V VAS ITI 
- Jurij Gregorc: ŠTAJERIŠ 
- Vaclav Felix: K A J J E TO MIR 
11. MLADINSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE TONE ČUFAR 

JESENICE, zborovodja MIRA MESARIC 
- Janko Pribošič: SREDI VASI 
- Peter Lipar: MI PTIČ'CA ZAPOJE 
- Janko Pribošič: MUHA V GOSTEH 



DELOVNA AKCIJA V MOJSTRANI 
V soboto in nedeljo, 7. in 8. maja, je v Mojstrani potekala obsežna de

lovna akcija. Najprej so urejali okolico novega vrtca pri osnovni šoli 16. de
cember, zatem pa še park Triglavski gaj in nov park pri Kovinski opremi 
Mojstrana. V akciji so sodelovali brigadirji iz jeseniške občine, učenci osno
vne šole 16. december Mojstrana, vojaki s kara vi Edvard Kardelj-Krištof na 
Tromeji in Belce ter mladi in drugi krajani. 

V soboto so najobsežnejša dela po
tekala pri urejanju okolice novega 
vrtca, ki pomeni veliko pridobitev za 
krajevno skupnost. Zgrajen je bil la-
.ni iz sredstev občinskega samopri
spevka. V nedeljo so zatem delali š e ' 
pri urejanju parka Triglavski gaj, k i , 
predstavlja prijeten kotiček za do
mačine in tudi obiskovalce, ki v pole
tnih mesecih obiščejo Mojstrano. 
Urejali so novi park ob delavnicah 
Kovinska oprema Mojstrana'na-Ve
likem bregu, kjer bodo v teh dneh 
posadili 88 dreves v spomin na tova
riša Tita. Na Velikem bregu bodo 
uredili tudi balinišče -in—-otroško 
igrišče. 

Akcija je nedvomno uspela, saj je 
oba dneva prizadevno delalo več kot 
200 ljudi, najbolj vztrajne- ni motil 
niti nedeljski dež. Ta obsežna akcija 
pomeni spodbudo za_ naprej, kajti v 
krajevni skupnosti načrtujejo še več 
takšnih akcij, med drugim na Dov
jem in v Radovni. Krajani sami so 
pokazali dosti zanimanja in dobre 

volje, čeprav bi j ih morda lahko.pri
šlo še več. To velja predvsem za star
še otrok, ki obiskujejo nov in lepo 
urejen vrtec. Teh je bilo na akciji od 
vseh najmanj. 

Pohvaliti velja mlade iz krajevne 
skupnosti, ki so se v velikem številu 
udeležili vseh akcij, učitelje osnovne 
šole 16. december Mojstrana, člane 

izvršnega odbora Društva prijateljev 
mladine ter vse ostale, k i j im ni bilo 
žal prebiti nekaj ur na akciji ter tako 
dokazati, da so pripravljeni s skup
nimi močmi prispevati za lepše oko-, 
lje svojega kraja. Upati je, da bo nji
hovemu zgledu v prihodnje sledilo 
še več krajanov, kajti v današnjih 
časih, ko je dragocen vsak dinar, bo
mo tudi s takšnimi akcijami morali 
pbskrbeti za lepo urejeno krajevno 
skupnost. Da je v slogi moč, so v 
Mojstrani že pokazali in upamo, da 
bo tako tudi naprej. 

J . Rabič 

SKRB ZA NAŠE OKOLJE 
Na poziv krajevne skupnosti Plavž, da za 1. maj očistimo okolje, smo se 

akcije čiščenja zelenic in parkirnega prostora lotili prvi. Tako je bilo okrog 
bloka na Cesti revolucije 6 že za praznik OF — 27. april — res temeljito pos
pravljeno. Sicer še na povabilo predsednika hišnega sveta niso odzvali vsi, a 
smo kljub polovični udeležbi ostali z veliko prizadevnostjo prijeli za metle, 
grablje . . . 

Pohvaliti morama pionirje iz blo
ka na Cesti revolucije 6, ki so z vso 
vnemo pomagali pri čiščenju. Pobra-

TEKMOVALI SMO ZA BRONASTO 
VEGOVO ZNAČKO 

Tudi letos smo se odločili, da se 
učenci od petega do osmega razreda 
udeležimo tekmovanja iz matema
tike za Vegovo bronasto značko. S 
tovarišem in tovarišico smo se 
dogovorili, da bomo Vegovo tekmo
vanje izvedli v ponedeljek popoldne. 
Vsi nestrpni smo pričakovali prvo 
popoldansko uro. Zvonec nas je 
pozval v razrede, kjer smo dobili še 
podrobnejša navodila, kako reševati 
naloge. K o smo dobili liste z nalo
gami, smo vneto začeli odštevati, 
seštevati, množiti in deliti ter po
tencirati i n koreniti. Priznam, da so 
bile naloge zelo težke, zato vsi 
tekmovalci vseh nalog niso rešili. H i 
teli smo, a čas nas je kljub temu še 
bolj prehiteval. Zazvonilo je . . . 

Bronasto Vegovo priznanje so os
vojili: 

— 8. razred: Polona Bešter, Eva 
Zefran, Metka Triplat, Monika 
Slamnik. 

— 7. razred: Borut Andrle, Iztok 
Svetina, Gaber Stare, Jani Zemlja. 

— 6. razred: Andreja Bergelj, 
Marko Koblar, Jana Obrmajar, 
Petra Zvan, Mateja Dežman, Mar-
jetka Kočila. 

— 5. razred: Petra Justin, Gregor 
CehTimothy. 

Tako smo dobili tudi tekmovalce 
za srebrno Vegovo priznanje, ki je 
bilo v soboto, 22. aprila, na Jese-. 
nicah. 

Kdo je bjl Jurij Vega, po katerem 
se imenuje to matematično tekmo
vanje in katerega ime nosijo tudi 
matematične tablice? Baron Jurij 
Vega se je rodil v Zagorici pri 
Moravčah 23. marca 1754. V Ljub
ljani je z odličnim uspehom do
končal gimnazijo in licej. Zaradi 
odličnega znanja matematike je 

dobil službo inženirja v notranji 
Avstriji, k i jo je po štirih letih zapu
stil in odšel službovat v vojaško šolo, 
kjer je postal predporočnik in hkrati 
profesor matematike na topničarski 
šoli. 

Že leta. 1783 je izdal v dveh 
zvezkih »Logaritmičrie, trigonome
trične in druge tabele«. V letih 
1782—1800 je izdal »Predavanja iz 
matematike« v štirih zvezkih. Leta 

• 1793 je izšel njegov »Logaritmični 
pripomoček«. Vse te knjige so šele po 
njegovi smrti doživele veliko izdaj. 

Leta 1796 je prejel najvišje 
avstrijsko odlikovanje Marije Te
rezije,, štiri leta kasneje pa ga je 
Franc II. povzdignil v dedni baron-
ski stan. Komaj 48 let star je sep
tembra 1802 tragično umrl v Nuss-
dorfu pri Dunaju. 

Eva Hit i , Novinarski krožek 
COŠ Gorenjskega odreda 
Žirovnica 

l i so vso odvečno kamenje, papir in 
drugo navlako in jo s samokolnico 
odvažali v kontejnerje. Nasploh bi 
lahko pionirje iz tega bloka dali za 
zgled ostalim, ker skrbijo za čistočo 
okolja in ne mečejo papirčkov in 
drugih odpadkov po tleh, temveč jih 
lepo odnesejo v za to pripravljen ko
šek. 

Pritožujejo se le, ker se nikjer ne 
morejo igrati z žogo, ker se bojijo za 
stekla in okrasno grmičevje. Želijo, 
da bi j im izravnali prostor in dovolili 
na njem igranje za Tavčarjevo ulico 
in blokom št. 9. Tam je namreč še 
veliko praznega prostora, kjer je za
enkrat samo kamenje in plevel, ven
dar na takem košarke ali druge igre 
ne morejo igrati. Misl im, da bi tudi 
mladim morali najti prostor, kjer se 
bodo sprostili in po učenju razgibali. 

Ne morem pa mimo nekulturne 
navade stanovalcev na Cesti revolu
cije 7 in 9, k i so napravili že kar celo 
cesto čez zelenico med Tavčarjevo 
ulico in Cesto revolucije 6. Ne bi ime
l i nič proti, če ne bi bila v bližini ce
sta, k i je oddaljena samo deset kora
kov in če bi ostala steza čez zelenico 
ozka, tako pa je zmeraj širša in bo 
kmalu vsa zelenica poteptana. A l i 
nam je res že čisto vseeno, kakšna je 
naša okolica? 

Krista Frumen 

DVODNEVNE VAJE 0RFF0VEGA 
ORKESTRA NA VALVASORJU 

A l i ste že slišali za naš Orffov orkester? Najbrž ste. Imenuje se po skla
datelju Kar lu Orffu. V orkestru igramo na naslednje instrumente: sopran-
ske in altovske zvončke, sopranske in ajtovske ksilofone, pavke, tamburine, 
kitare . . . 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
IZ KEMIJE 

V COŠ TONE ČUFAR 

V četrtek, 5. maja, je bilo v COŠ 
Tone Čufar šolsko izbirno tekmova
nje iz znanja kemije. Učenci so tek
movali za uvrstitev^na občinsko tek
movanje. Pod vodstvom mentoric 
tov. Čelesnikove in tov. Iskrove smo 
se zavzeto pripravljali. Tovarišici sta 
nam za vajo dali tudi nekaj nalog iz 
prejšnjih tekmovanj, tako da smo 
približno vedeli, kako težke bodo na
loge! 

Na tekmovanju so sodelovali učen
ci sedmih in osmih razredov. Od sed-
mošolcev je najbolje rešila vse nalo
ge Alma Ključanin, med osmošolci 
pa Miha Kovač. Upamo, da se bodo 
učenci, k i so se uvrstili na občinsko 
tekmovanje; izkazali tudi tam. 

Miha Kovač, 
novinarski krožek COŠ 
Tone Čufar 

Učencem jeseniških šol smo se že 
predstavili, starejši pa ste in nas bo
ste imeli priložnost slišati na prosla
vah. V soboto, 7. maja, smo odšli na 
dvodnevne vaje zaradi hitro bližajo
čih se nastopov na avstrijskem Ko
roškem ter »turneje« po radovljiški 
občini. 

Ob 7. uri smo se zbrali pred pošto 
v Žirovnici. Instrumente smo -naloži
l i na traktor, k i je poleg teh peljal tu
di našo hrano v dom. Nato smo se še 
sami odpravili proti Valvasorju. 

Na cilju smo sestavili razpored vaj 
in določili sobe, v katerih smo preno
čili. Vaditi smo začeli ob 10. uri. Učili 
smo še do kosila. Zatem smo imeli 
dvourni »počitek«. V tem času smo 
se šli razne zabavne igre. Po počitku 
smo zopet vadili do večera. Ob 

F0T0 RAZSTAVA V BOHINJU 

Pred prazniki, 22. aprila, je bila v 
kulturnem domu Jože Ažman v Bo
hinjski Bistrici otvoritev razstave 
izdelkov članov foto krožka, ki de
luje v okviru šolskega kulturnega 
društva Ježkov rod v osnovni šoli 
Karavanških kurirjev N O V Koroška 
Bela. Pripravo razstave .in s tem 
možnost, da se dejavnost mladih fo
tografov predstavi' tudi v. Bohinju, 
so nam omogočili vodstvo in učenci 
osnovne šole dr. Janez Mencinger in 

PRIZNANJA »ZA LEPE ROŽE '82« 
Pisna priznanja za posebno prizadevanje v akciji »lepe 

rože« v lanskem letu so v krajevni skupnosti Mirka Roglja 
Petka prejeli: Marija BAS, Erancka HAFNER, Hamdžija KO-
VAČEVIČ, Tončka LAVTIŽAR, Alojzija MARKEŽ, Joži MAR-
KEŽ, Milka MARN, Štefanija MRAK, Cilka POLKA, Valerija 
RAVNIKAR, Pavla RUPNIK, Cilka SMODIŠ, Miro ŠKOF, Štefi 
ŠKRABAR, Breda TIGELI, Marko TRKULJA, Rozi VIČIČ, Jana 
VIŠNAR, J o « VIŠNAR, Zlata VIŠNAR. 

B. B. 

fotoklub Bohinjska Bistrica, pod 
vodstvom tovariša Miheliča. 

Otvoritve razstave so se udeležili 
štirje naši učenci, in sicer dve de
kleti, k i sta sodelovali v kulturnem 
programu z deklamacijama in dva 
fanta, k i sta razstavo in potek 
otvoritve posnela na film. 

Razstavo so odprli pevski zbor 
tamkajšnje osnovne šole in naše 
recitatorke. Sledil je govor tovariša 
Miheliča, k i je predstavil razstav
ljene fotografije, značilne za kraj, 
kjer so nastale (Lesce, Jesenice). 
Delo mladih fotografov je zelo po
hvalil in povedal, da so fotografije, 
ki so nastale v krožku osnovne šole 
Karavanških kurirjev N O V Koroška 
Bela, po zrelosti na prvem mestu v 
Sloveniji. 

Za pomoč pri pripravi razstave 
smo se učencem osnovne šole dr. 
Janez Mencinger in tovarišu Miheli-
ču zahvalni. Le-ta je poudaril, da si 
takih prireditev v Bohinju še želijo.. 

Katrina Tomazin, 8. b 

NA JESENICAH V PRIHODNJIH DNEH 
DVA VELIKA GLASBENA DOGODKA 

Ob koncu meseca bosta na Jesenicah dva izredno kvalitetna kon
certa, in sicer bo v soboto, 21. maja ob 21. uri v župnijski cerkvi na 
Jesenicah 

KONCERT S L O V E N S K E G A OKTETA, 
ki ga bo na orglah spremljal Hubert Bergant. Umetniški vodja in diri
gent je Anton Nanut. 

V koncertnem programu so pesmi iz renesanse, baroka, slovanske 
pravoslavne liturgije in črnske duhovne pesmi. 

Vstopnina za odrasle bo 150,00 din, za študente, dijake in učence 
pa 100,00 din. Predprodaja vstopnic je v poslovalnici K O M P A S Jesen-
cie. 

Za praznik mladosti, pa bo 24. maja ob 19,30 na Jesenicah v dvora
ni amaterskega gledališča Tone Čufar 

K O N C E R T SLOVENSKEGA ORKESTRA TROBIL 
Koncertni program in ostale informacije bodo objavljene v pri

hodnji številki Zelezarja. 
Prvi koncert organizira Slovenski oktet v sodelovanju z Zvezo kul

turnih organizacij Jesenice, drugega pa Zveza kulturnih organizacij 
Jesenice. 

20. uri smo pekli čevapčiče. Nekateri 
so pripravljali taborni ogenj. Okoli 
polnoči smo se- odpravili v sobe. 

Tudi nedeljo smo preživeli delo
vno, podobno kot soboto. 

Po kosilu smo začeli pospravljati 
instrumente in naše stvari. Nekaj 
učencev je s tovarišem odšlo v doli
no, ostali pa smo čakali naš šolski 
kombi, s katerim smo se zaradi dežja 
odpeljali domov. 

Urice, k i smo jih preživeli na Val
vasorju, so bile lepe in nepozabne, 
zato smo bili žalostni, ko so vaje mi
nile. Naučili smo se veliko novih 
skladb in nikomur ni bilo žal, da je 
sodeloval na teh dvodnevnih vajah. 

Katarina Ažman, Barbara Zupan 
7. razred COŠ Gorenjskega 

• odreda Žirovnica 

KDO MRCVARI PREŠERNA? 
Spet vik in krik v dolini Šentflorjanski! Janez Svoljšak, Don Kihot 

iz Mojstrane, poziva delovno ljudstvo, ki financira slovensko kulturo, 
naj nemudoma odstavi vseh 34 članov uredništva in uredniškega sveta 
revije Problemi. Razlog za to naj bi bila domača naloga na temo 
»Zakaj ljubim Prešerna«, ki jo je v Problemih 11/82 objavila Bojana 
Vajt. Bral sem ta tekst v celoti, še preden je J . Svoljšak posamezne 
»žgečkljive« odlomke citiral v letošnji 15. številki Zelezarja. Menim, 
da to res ni kakšna velika literatura, je pa prav gotovo duhovita in 
zdrava reakcija na posiljevanje.:S Prešernom, ki se ga še vsi dobro 
spominjamo iz šolskih klopi. 

Janez Svoljšak ima sicer vso pravico polemizirati z avtorico 
(čeprav se s tem, da jo zmerja s svinjo, spušča globoko pod njen 
nivo — v njenem pisanju kljub vsej ironiji in sarkazmu Prešeren nikoli 
ne neha biti človek), a kaj, ko se njegova polemika tako hitro sprevrže 
v vik in krik in v zahtevo po rezanju glav. 

Prešeren opljuvan? Prešeren razmrcvarjen? Prešeren raztelešen? 
Če kdo mrcvari Prešerna in njegove pesmi, to prav gotovo ni Bojana 
Vajt, pač pa naši ljubi šolniki slavisti, ki so nam ga temeljito priskutili 
že v zgodnji mladosti. Naj bo jed sama po sebi še tako dobra — če nam 
jo po sili trpajo v usta, se nam kaj hitro upre. Koliko Slovencev pa je 
po tej šolski torturi kasneje v življenju sploh še sposobnih na samem se 
soočiti s Prešernovo poezijo in najti stik z njo? Mar tiste brhke 
mladenke in mladeniči, kandidati za Kmečko ohcet, ki v Ljubljanskem 
dnevniku vsi v en glas izjavljajo da je Prešeren njihov najljubši pesnik? 
Pravzaprav bi bilo treba Prešerna prepovedati za šolsko uporabo, 
mogoče bi ga potem z večjim veseljem prebirali na skrivaj pod klopjo. 

In kakšno farno so naše učiteljice slovenščine delale iz Prešernove 
ljubezni do Primičeve Julije! V samo nebeško mavrico in v sterilno 
žalost so jo odele, to ljubezen, nič zemeljskega in telesnega je ni 
težilo! Ah je kaj čudnega, če se je Bojana Vajt lotila tega fenomena 
tudi z druge plati, saj je že kar klical po malce svobodnejši literarni 
obdelavi? Če je Janez Svoljšak mnenja, da je pri tem neokusno 
pretiravala, naj se zaveda, da je to samo spontana reakcija na prav 
tako neokusno pretiravanje pri poudarjanju duhovne, platonične plati 
Prešernovega odnosa do Julije — pa naj bo zato kriv Sonetni venec, ali 
pa tisti, ki mučijo z njegovo razlago naše šolarje. 

Ne vem, Če je mogoče mite nekaznovano rušiti — vsekakor pa jih 
ni mogoče nekaznovano graditi. Nič človeškega naj nam ne bo tuje — 
tudi pri Prešernu ne. Normalen, zdrav odnos do našega pesniškega 
prvaka bomo Slovenci imeli šele takrat, ko se nam ne bojo več zasolzile 
oči od besa, če se bo kdo malo bolj robato pošalil na njegov rovaš. 
Prepričan sem, da Prešernu še na misel ne bi prišlo, da bi se od 
ogorčenja obračal v grobu, če bi zvedel, kaj 133 let po njegovi smrti 
pišejo o njem v Problemnih. Najbrž bi samo otožno zavzdihnil: »Oh, ko 
bi ga le mogel vsaj še enkrat kam vtakni t i . . . Če že Juliji ne, pa vsaj 
Ančki.« ' , 

Edo Torkar 

ZA ULTRAZVOČNO RENTGENSKO APARATURO 
SO DAROVALI 

V mesecu aprilu so za plačilo ULTRAZVOČNE R E N T G E N S K E 
A P A R A T U R E v jeseniški bolnici darovali: 

1 — krajevna organizacija Z W I Sava-Podmežakla — namesto cve
tja za pokojnega Mirka Kalana 2.000,00 din; 

— Milena Zupan, Zabreznica 10 — prispevek 3.000,00 din; 
— Rudolf Arh, Kočna 23, Blejska Dobrava — prispevek od godo-

vanja 1.000,00 din; 
— Društvo upokojencev Radovljica — namesto venca za pokoj

nega Paplerja — Vrbnje 1.780,00 din; 
— delavci kadrovskega sektorja Železarne dodatno k vencu za 

pokojnega Jakoba Pestotnika 1.600,00 din; 
— Skupnost socialnega skrbstva Jesenice — namesto cvetja za 

pokojno Jožico Prezelj 4.000,00 din; 
— Terezija Ravnik, Jesenice, Stražišarjeva 18 — v zahvalo za 

skrb in nego na ginekološkem oddelku 500,00 din; 
Do 30. aprila se je v ta namen.zbralo skupaj 130.900,90 din. . 
Pridružite se tudi vi in prispevek namesto vencev in cvetja na 

grob pokojnim ali namesto drugih volil, čestitk in podobno, nakažite 
na žiro račun: SPLOŠNA BOLNICA JESENICE, štev.: 51530-603-31205 
z navedbo: »namesto venca za tega in tega . . . , darila in podobno. 

Delavci Splošne bolnice Jesenice in uredništvo Zelezarja se za
hvaljujemo za prispevke. 

Urejanje okolice novega vrtca 
v Mojstrani (foto J. Rabič) 



NOVOSTI NA POLICAH JESENIŠKE KNJIŽNICE ) 

V prvih treh mesecih smo prejeli 
okrog 40 novih leposlovnih knjig, se 
pravi štirideset naslovov. Posame
zne zvrsti so precej enakomerno za
stopane: izšlo je dovolj mikavnih 
lahko berljivih romanov, v zbirki No-
belovci pa je izšlo nekaj" pomembnih 
tekstov, ki doslej, v slovenščini še ni
so bili dostopni^ Še najslabše je za 
ljudsko povest. Če ne bi v redni zbir
k i Prešernove družbe izšla Pavla 
P. Škrinjarjeve, bi ljubitelji te zvrsti 
ostali praznih rok. (Šele v drugem 
tromesečju smo dobili povest-Sovra-
štvo ni večno J . Munih-Petričeve. 

Precej več je lažje prevodne knji
ževnosti. Založbe, kot vedno, zaupa
jo imenom avtorjev, ki že imajo la
stno občinstvo. Spet smo dobili nove
ga Konsalika (Čarobni cvet Namibi-
je), Simmla (Upanje je vse), W. Hein-
richa (Sam proti Palermu), novo Sa-
ganovo, k i pa si je že prislužila pose
ben članek (z Razdejano posteljo). 
Irvin Shaw pa pravzaprav sodi že v 
gornji srednji razred; prevod njego
vega novega romana ima naslov Dva 
tedna v drugem mestu. Seveda pa 
smo (vsaj nekateri) še bolj veseli no
vih imen. Prvič se predstavljata slo
venskemu bralnemu občinstvu Fran
coz M . Deon (z Zelenim mladeni
čem, ta naslov malce spominja na 
neki Colettin romanček) in Flamec 
A . van der Veen (z romanom Zavoljo 
ljubezni). Prvič se srečujejo — tisti, 
k i jo bojo brali — tudi z nemško pi
sateljico J . Ebnerjevo; njen roman 
Figure v črnem in belem je v dveh 
delih, kar pa zadeva vsebino in ber
ljivost, sem bom ob priliki pozani
mal pri kateri izmed naših zvestih 
bralk, — prepričan sem, da bo sodba 
ugodna. 

Pravzaprav pa bi moral ta seznam 
začeti z romanom (tetralogijo) ki bo 
v naslednjih mesecih in morda tudi. 
letih med najbolj branimi: z Miche-
nerjevim Zalivom. (Morda gre za ne
kaj podobnega kot so bili Havaji 
istega avtorja, le da gre za domače 
ameriško okolje.) — Od običajnega 
lahkega branja se po svoje razlikuje
jo tudi Peronarji F. Lainščka in Ži
vljenje Jane Pittmanove E. J . Gaine-
sa. (Vsaki izmed teh dveh knjig sem 
že posvetil poseben sestavek.) Med 
knjige, ki se j ih ne da razvrstiti v 
predalčke, je še Zidarjev Hrastov, 
med. In seveda L. Adamiča (pravza
prav, če smo pošteni, Adamiča) D i -
namit in Smeh v Džungli. Ti dve 
knjigi sta izšli pri nas že pred vojno, 
Dinamit (bolj politična reportaža kot-
leposlovno delo) v hrvaščini, Smeh 

PEVCI PODNARTA 
VABIJO 

Moški komorni zbor 
DPD Svoboda iz Podnarta 
prireja v soboto( 14. maja 
v Domu kulture v Podnar-
tu veselico s pričetkom ob 
17,30. Igral bo Krvavški 
kvintet. Izžrebanih bo 40 
vstopnic, ki bodo bogato 
nagrajene. Vabijo pevci iz 
Podnarta. 

25. SAMOSTOJNA 
RAZSTAVA 

RUDOLFA ARHA 
V soboto, 7. maja, so 

v prostorih ISKRE na Blej
ski Dobravi odprli že 25. sa
mostojno razstavo enega 
najstarejših, vendar pa naj
bolj produktivnih članov li
kovnega kluba pri DPD 
Svoboda Tone Čufar Jese
nice RUDOLFA ARHA. 

Naj ob tem omenimo, da 
so jeseniški DOLTKOVCI 
letos že šestkrat samostoj
no razstavljali izven Jese
nic, predvsem v delovnih 
organizacijah, prav toliko 
likovnih razstav pa so or
ganizirali in izvedli tudi na 
Jesenicah, med katerimi so 
se enkrat tudi sami pred
stavili s kolektivno raz
stavo slik. Ob vsem tem pa 
še vedno teče v njihovi or
ganizaciji drugi del likovne 
šole, ki jo vodita akademski 
slikar Jaka Torkar in li
kovni pedagog Jože Daks-
kofler. 

pa v slovenščini. — Veter v laseh Zo-'. 
re Tavčarjeve je tipična memoarska 
proza. 

Med vojaškimi in vojnimi romani 
pa memoarji ne prevladujejo več, 
pač pa so prej izjeme: na primer Ni-
količeva knjiga Z ranjenci preko 
Sutjeske. Najnovejši Svetinov ro-' 
man Med nebom in peklom sega še 
v predvojna leta, jedro romana pa so 
vojni dogodki. — Igmanci je roman 
o legendarnem zimskem pohodu Pr
ve proletarske brigade; avtor je 
Ž. Gavrilovič. Tu bom navedel še 
dvoje-neleposlovnih del: Anus mun-
di Poljaka W. Kielarja opisuje naj
večje nacistično morišče (in mogoče 
največje morišče vseh časov) Ausch-
witz.-Moja rojstna dežela pa je knji
ga, v kateri je naš ameriški rojak 
L. Adamič skušal predstaviti razme
re pri nas Američanom. Knjiga je bi
la napisana v jeku Druge svetovne 
vojne in naj bi objektivno informira
la Ameriko o ozadju političnega raz
kola, ki je vodil del naših rojakov v 
sodelovanje z okupatorjem, druge pa 
spet v vstajo. — Skoraj pa bi bil po
zabil omeniti knjigo, k i bo za mnoge 
najmikavnejša od vseh vojaških no
vosti: Kirstov roman 08-15 v stranki. 

Preden se lotim resne književno
sti, bom omenil še novo zbirko, ki jo 
je začela izdajati Cankarjeva zalo
žba. Naslov zbirke ni pretirano origi
nalen, zato pa toliko bolj zgovoren: 
K r i m i . V prvih treh knjižicah — žal 
so kartonirane in ne bodo zdržale ve
liko sposoj — se nam predstavljajo 

avtorji A. Maclean, J . H . Chase in 
M . Gordon. Izšla pa je le ena nova 
znanstveno fantastična knjiga, 
S. Lema Eden. 

Že na začetku sem omenil, da je 
za ljubitelje resne književnosti po
skrbljeno z zbirko Nobelovci. Vpra
šanje pa je, ali niso morda skoraj vsi 
taki.sami naročeni na to zbirko? Ta 
ali oni pa si bo kakšnega izmed la-
vreatov le sposodil v knjižnici. M i 
mogrede povedano: sumim, da pre
cej knjig, ki j ih ljudje naročijo v 
okviru zbirk, potem obleži na poli
cah neprebranih.) Sicer pa je res: de
lo prenekaterega nobelovca danes 

' ne najde več pravega odmeva. To
krat so v zbirki izšli: Mauriac (ro
man . Rodnica). H . Pontopidan 
(Obljubljena dežela), F. E. Sillanpaa 
(Ljudje v kresni noči). Mauriac in 
Sillanpaa sta pri nas že uveljavljena, 
tretji — Danec — pa je doslej ne
znan. Vsaj po imenu pa skoraj vsa
kdo pozna W. B. Yeatsa, velikega ir
skega (in svetovnega) pesnika, čigar 
izbrano delo je tudi izšlo v tej zbirki. . 

Z naštevanjem nove proze sem to
rej . končal, ostajata še manj brani 
zvrsti. V Pesniškem almanahu mla
dih — izšel je takoj po novem letu — 
se prvič pojavlja v knjižni izdaji 
enajst pesnikov, med njimi eden z 
našega konca: Damjan Jenstrle. No
va dramska dela v knjižni izdaji: 
Aishilovi Peržani in Uklenjeni Pro-
metej (od klasike) in Božičev Komi 
sar Kriš (od »avantgarde«), 

M . H . 

Folklorna skupina Društva upokojencev Javornik-Koroška Bela (joto B. 
Blenkuš) 

REVIJA GLASBENIH ŠOL V KAMNIKU 
V petek, 22. aprila, je bila v koncertni dvorani glasbene šole Kam

nik tradicionalna revija glasbenih šol Gorenjske. Nastopili so učenci 
glasbenih šol z Jesenic, Radovljice, Kranja, Škofje Loke in Kamnika. 
Manjkali so le učenci glasbene šole iz Tržiča. 

Alegro moderato. Nastop jeseniških 

16 ŽELEZ AR 

Revije glasbenih šol Gorenjske 
dokazujejo, da se aktivnost glasbe
nih šol na Gorenjskem v zadnjih 
letih močno razvija. O tem govorijo 
nekateri dobri rezultati učencev, 
doseženi na regijskih, republiških in 
zveznih tekmovanjih. Lahko bi rekli, 
da v vsem našem vzgojno-izobraže-
valnem sistemu glasbene šole v go
renjski regiji dajejo lep primer red
nega, sistematično' usmerjenega pre
verjanja rezultatov njihovega dela. 
Vsako leto na Gorenjskem revijo 
organizira druga glasbena šola. 

Tudi letošnjo revijo je,organizi
rala glasbena šola Kamnik. Revija je 
prikazala razvitost glasbenega izo
braževanja na posameznih območjih 
Gorenjske in odnos družbe do glas
benega šolstva. Seveda so rezultati 
med območji različni. Jeseničani ne 
-moremo biti zadovoljni z odnosom 
do~ glasbenega šolstva. Problemi 
jeseniške glasbene šole, ki so obenem 
tudi P R O B L E M I IZOBRAŽEVAL
N E P O L I T I K E I N N J E N E G A OD
NOSA DO G L A S B E N E G A ŠOL
S T V A , so neštetokrat naštevani — 
vedno pa vse ostane po starem!? 
Poleg vseh problemov pa Glasbena 
šole Jesenice na revijah redno sode
luje, in to uspešno. Na probleme se 
pozabi, čeprav so v drugih šolah 
K O N C E R T N E D V O R A N E , UČIL
N I C E in drugo za jeseniške učence 
in pedagoge samo — sanje. V mno
žici stalnih problemov prihaja še do 
»raznih organizacijskih spodrslja
jev«, kot nerazumevajoč odnos 
nekaterih pedagogov do svojega 
lastnega dela na šoli, k i pa je prav
zaprav uspešno. Tako je na revijo v 
Kamnik ravnatelj jeseniške glasbene 
šole »pripeljal« šest učenk, brez nji
hovih pedagogov!? (Komentar bi bil 
še kako potreben, vendar to prepu
stimo samoupravnim organom šole.) 

Na reviji so z Jesenic nastopile: 
Nataša Rauh, Tatjana' LJričar in 
Alenka Habe, trio kljunastih flavt. 
Izvedle so Menuet Č. M . Webra. 
Marta Mesec je na klavirju izvedla 
Bachove Dvoglasne invencije št. 14, 
L i l i , Čop in Mojca Legat pa sta na 
harmonikah igrali C. Mahrov kon
cert za dve harmoniki, prvi stavek 

učenk je bil zelo uspešen. Naj 
dodamo še to, da je Alenka Habe, 
članica flavtnega tria, prejemnica 
republiškega priznanja. 

Iz glasbene šole Radovljica je na
stopilo pet učencev, iz glasbene šole 
Kranj štirje in pevski oktet pod vod
stvom profesorice Sabire Hajdare-
vid, iz glasbene šole Škofja Loka pa 
šest učencev. Posebno pozornost je 
vzbudil nastop učenk flavte iz Škof
je Loke Sabine Renko, Patricije M i -
helač in Vesne Jan. Vse tri so na 12. 
tekmovanju jugoslovanskih učencev 
in študentov glasbe, ki je bilo v S_R 
Črni gori, nekaj dni pred revijo v 
Kamniku, dosegle velik uspeh, saj so 
na tekmovanju prejele prvo nagra
do. Vse tri učenke so iz razreda za 
flavto, ki ga na glasbeni šoli Škofja 
Loka vodi Jeseničanka, profesorica 
Draga Ažman, pri klavirju pa j ih je 
spremljal na tekmovanju in reviji 
profesor Peter Kopač. Revijo je za
ključilo sedem učencev domače glas
bene šole. 

Na reviji je nastopilo 28 učencev 
na devetih instrumentih. Na blok 
flavti sedem, flavti trije, violini pet, 
violončelu eden, kitari eden, harmo
niki štirje, klavirju pet, klarinetu 
eden in trobenti eden. Izvedene so 
bile predvsem skladbe tujih avtor
jev. Izbor domačih .skladateljev je 
bil zelo skromen, saj so bile v pro
gramu le tri skladbe domačih avtor
jev. Galusove pesmi je zapel oktet 
iz Kranja, Vremšakov klavirski pre-
ludij in Staničev rondino za violino 
pa sta izvedli učenki iz Kamnika. 
Vse glasbene šole so prikazale skoraj 
enakomerno razvitost vseh glasbil. 
Na reviji smo pogrešali nastop 
kakšne godalne ali pihalno-trobilne 
skupine. Videti je, da imajo v tem 
pogledu vse šole na Gorenjskem 
enake probleme. N i dovolj zanima
nja za nekatere instrumente, poseb
no ne za pihala in trobila, kar je 
potrdila tudi revija, saj je nastopil 
samo en učenec na trobenti. Mogoče 
je za to vzrok tudi omejen časovni 
prostor v programu revije. Vsaka 
šole dobi le deset minut za izvajanje 
svojega programa. Dobro bi bilo, da. 

se za nastope »deficitarnih« instru
mentov ne bi omejeval čas v pro
gramu revije. Vsaka šola naj bi 
imela možnost, da svoj čas podaljša 
Za toliko, kolikor je potrebno, da 
lahko predstavi tudi učence na 
»deficitarnih« instrumentih. 

Revija v Kamniku je bila izredno 
lepo obiskana. Krasna koncertna 
dvorana glasbene šole je bila polna. 
Ob navzočnosti predstavnikov poli
tičnega in" kulturnega življenja 
občine, staršev učencev in ljubite

ljev glasbe, so nastopajoči razgrnili 
vse njihovo glasbeno znanje. Na 
sporedu so imeli tudi nekaj zelo 
zahtevnih skladb, ki so od nastopa
jočih zahtevale veliko več kot so 
osnovna znanja o glasbi. Vsi nasto
pajoči so prikazali veliko znanja in 
potrdili glasbeno nadarjenost, na 
osnovi katere glasbene šole lahko 

načrte za še boljše 
bodočih kvalitetnih 

gradijo svoje 
usposabljanje 
glasbenikov. 

F. Ropret 

r 

JEZIK NAŠ VSAKDANJI (32) 
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! 
Pred vesoljnim jeseniškim občinskim občestvom se ponižno izpo

vedujem in ves skesan ter objokan prosim za odpuščanje zaradi naj
večjega smrtnega greha in božjega ropa, kar j ih pošten človek sploh 
more zagrešiti: 

Kradel s e m . . . ' 
Nobenih milijonov. Majhne denarje. Naša družba je učitelje zme

raj neznansko skopo plačevala, pa najsi so ob svojem rednem, zagna
nem in garaškem delu v šoli pripravili še sto proslav, zrežirali kopico 
iger, skrbeli, da žlahtna slovenska kultura na vasi ali v mestu ni zdrk
nila čisto na psa. 

Vendarle sem k rade l . . . 
- Med mojimi osem tisoč in še nekaj stotinami učenk in učencev se 

je našel nekdo, ki mi je-23. aprila 1983 napisal tole pismo (prepisujem 
ga z vsemi napakami): 

Jesenice, 23. aprila 1983 ' • 
Tovariš Svoljšak, 
ta4 bi se z Vami osebno pogovoril ko bi bilo mogoče, pa ne vem 

kje naj Vas dobim. Grozno sem razočaran nad tem, kar ste napisali v 
našo jeseniško .revijo. Kot nekdanji učenec sem Vas vedno tako spo
štoval, nad tako umazanijo glede Prešerna in umazanijo v Problemih, 
ki jo omenjate in vse skupaj opisujete v najbolj ostudni obliki, sem pa 
zgubil v Vas vse zaupanje. Ali ne bi mogli tisto umazano in prav gnu-
sobno pisanje v Problemih (kot omenjate jaz nisem tistega bral) na do
stojen,.inteligenten način, ki bi mladino vzgajal ne pa vrgel še enkrat 
v blato. Pomislite, kaj bo mladina mislila o Vas in o Prešernu, pa tudi 
ostali Jeseničani o vsem tem ostudnem »izražanju«. Veste, pa nisem 
sam, ki tako misli, v debati nas je bilo mnogo in so mi rekli naj Vam 
pišem, kako smo razočarani nad Vami. Upam da se bova kdaj srečala 
in mi boste pojasnili, zakaj ste vrgli toliko blata v mladino in tudi v 
odrasle, ki nismo tako pokvarjeni, da bi tako kritiko imeli za nekaj 
dobrega. . . " • 

Vaši nekdanji učenci! 

Revež, k i se pod svoje pisanje niti ni upal podpisati. 
Še večji božjak jaz, ki se mi v štirih letih tega cepca ni posrečilo 

naučiti, da se je pod vsakim pismom treba podpisati s polnim imenom 
in priimkom. 

Anonimnost mi je od otroških nog zoprna. 
Kar sem kdaj kje rekel, senfjasno in razločno povedal v svojern. 

imenu. Kar sem zapisal, sem podpisal zmeraj s svojim polnim imenom 
in priimkom. 

Kdor nima poguma, da bi se pod tisto, kar je napisal, tudi ne pod
pisal, naj raje ne piše. Amen. 

Lahko me kamenjate zaradi tega, ker se mi v tridesetih letih pou
čevanja ni posrečilo vcepiti v glavo nekaterim bučkom, kako je treba 
napisati stavek, da bo ifhel glavo in rep. Da bo vsakdo ločil, kaj je napi
sala neka Francka Butalska v butalskih P R O B L E M I H , kaj pa o tem 
pisanju sodiva midva s psom. 

O J E Z I K U NAŠEM V S A K D A N J E M (30) sem slišal z vseh strani 
različna mnenja. Le redki mi kimajo. V glavnem so se bralci razdelili v 
dva tabora, k i pa me oba napadata. Prvi tako, kot piše v anonimnem 
pismu. Drugim gre na živce misel, da bi bilo treba zamenjati uredniški 
odbor P R O B L E M O V . 

Zaradi prvih, zaradi anonimnega pisca pisma skrušeno spozna
vam, da sem družbi trideset let kradel denar. Poglavitnega jih namreč 
nisem naučil: - -

Da bi znali brati in pisati... 
Drugim pa velja tole: 
Tr i dolga leta sem bil vojak, ujetnik pa spet vojak. Tr i težke fronte 

so za mano. Navajen sem se bojevati. Mislite, da bom zdaj puško vrgel 
v koruzo? 

Še enkrat trdim: 
Če si neki uredniški odbor revije, k i jo podpiram s svojim kultur

niškim dinarjem, privošči v svojem glasilu tak pamflet o Prešernu, ka
kršnega so objavili P R O B L E M I , potem je z njim nekaj narobe.-

Lahko je umetnika sleči do nagega. Tudi umetnik je samo človek 
in pod kožo rdeč, kakor smo vsi. Vendar — 

— največjega Slovenca tako prostitucijsko opljuvati in umazati, 
kot je to storila Alenka Vajt v P R O B L E M I H , pa po vseh literarnih pra
vil ih ni dovoljeno. Za .to, da je tako svinjsko pisanje tiskano, je nekdo 
odgovoren. In to je uredniški odbor. 

Saj vsakdo, ki zna pisati, lahko napiše, kar mu pade na um. A l i pa 
bo tisto objavljeno ali ne, o tem odloča uredniški odbor. Kar urednika 
Železarja vprašajte, koliko mojih člankov je že zmetal v koš! 

Ne morem si pomagati: 
Vse moje učenke in učenci, k i so sedeli v šolskih klopeh pred me

noj, so morali znati Prešerna na pamet. Vsedel sem se na mizo na ka
tedru, potem pa sem jim tiho šepetal, kaj vse je moral n a š največji 
umetnik prestati v življenju. Ob tihi pripovedi jirrrlje včasih celo dih 
zastal. Mnogi se spominjajo teh učnih ur. Zdaj bi smel napisati in pre
pisati na stotine pisem, k i so mi j ih pisale moje nekdanje učenke, bivši 
učenci. V njih poje vsa lepota jezika, katerega sem jih učil. Ob njem bi 
si lahko obliznil vseh deset prstov na rokah. , -

In nič napak ni v pismih . . . 
Torej moje delo v šolah le ni bilo vrženo v zrak. 

• Pomeni, da nisem kradel družbi bornega denarja. 
Ko bi vsi tisti ljudje, ki o meni slabo govorijo, vedeli, kaj si jaz o 

njih mislim, bi govorili o meni še slabše. 
Ta misel ni zrasla na mojem zeljniku. Zapisal jo je Sacha Guintry. 

Ker anonimni pisec pisma zagotovo ne ve, kdo je bil Sacha Guintrv, 
naj odpre leksikon ter poišče geslo. Resno dvomim, da sploh kak leksi
kon ima': In ali sploh ve, kaj so leksikoni, kaj je literarna zgodovina, 
kako prelepo zapoje naš slovenski jezik v Zdravljici, v Sonetih nesreče 
ali v Sonetih ljubezni, v Gazelah. 

Ko sem se pred.skoraj štirimi desetletji vozil z lukamatijo vsak 
dan navsezgodaj na šiht v železarno, sem vedno nosil v žepu suknjiča 
miniaturko: PREŠEREN. Če na hodniku ni bilo prostora, sem šel v ' 
umazano stranišče. Učil sem se ga na pamet in naučil od 

Sem dolgo upal in se bal, 
slovo sem upu, strahu dal.. . 
Zdaj se nimam česa več bati, komaj kaj upati, Toda za podobo 

Prešerna, kakršno sta nam naslikala l ika Vaštetova v R O M A N U O 
-PREŠERNU in (žal) pokojni akademik dr. Anton Slodnjak v NEIZ-

T R O H N J E N E M SRČU, se bom pa bojeval do svojega zadnjega diha. 
Ponavljam tisto, kar je na Dunaju v aprilu 1866. leta napisal Josip 

Stritarf ' -
Ko bi se sklicali narodi pred sodni stol, naj se izkažejo, kako so 

gospodarili z izročenimi talenti: kako se je vsak po svoje udeležil Ve-
. soljne človeške omike: bi se mali slovenski narod brez strahu smel po
kazati med drugimi z drobno knjigo, ki se ji pravi: 

PREŠERNOVE POEZIJE. 
Mojstrana, torek, dne 10. maja 1983 

Janez Svoljšak 



POZDRAVLJAMO »ZELENE STRAŽE« 

V praznični številki Železarja smo lahko prebrali zelo razveseljivo 
novico, da so v osnovni šoli Tone Čufar v okviru turističnega 
podmladka in na pobudo Turističnega društva Jesenice, ustanovili 
ZELENE STRAŽE, ki bodo bedele nad varstvom našega okolja. 

Med nalogami, k i so j ih navedli je rože, k i so j ih prebivalci sami zasa-
tudi varstvo zelenih površin, ki so 
jih v preteklosti z velikim prizadeva
njem na jeseniškem mestnem ob
močju uredili člani Hortikulturnega 
društva Jesenice, v novejšem času 
pa za to skrbi samoupravna komu
nalna skupnost, oziroma ustrezna 
služba. Stanovalci prvih treh stolp
nic na Plavžu smo natanko ob 20-
letnici vselitve dobili v okolici stolp
nic lepo urejene in z drevjem zasa
jene zelene površine in asfaltirane 
dostope. Del te površine je danes le 
še blatna njiva, k čemer so prispevali 
tudi stanovalci iz stolpnice na Tav
čarjevi osem, k i so si tu naredili bliž
njico, čeprav imajo le nekaj metrov 
stran asfaltirane prehode. Največ pa 
so seveda k temu prispevali mladi 
nogometaši, največ iz že omenjene 
stolpnice, k i v prostih dnevih od 
jutra do večera »nabijajo« žogo. Še 
več, ker j im blatna površina ni več 
všeč, so se premaknili še bolj med 
stolpnice na zeleno travo, kjer poleg 
uničevanja trave in zelenja ogrožajo 
tudi okenska stekla (samo eno stane 
2.000 din) ter vznemirjajo prebivalce 
(nekateri čez dan tudi počivajo, ker 
imajo nočno delo). K o bo tu postala, 
nekdaj lepa zelena površina blatna 
njiva, lahko pričakujemo, da se bodo 
premaknili na novo zeleno površi
no . . . 

In ne samo to, mladi se mirno 
vozijo s kolesi po travi," majejo 
komaj zasajeno drevje, z »nabija
njem« (ne igranjem) žoge klatijo 
veje z mladih dreves in uničujejo 

dili, da bi imeli lepše okolje svojih 
bivališč. Ne prošnje ne opozorila 
stanovalcev ne zaležejo ničesar, na
sprotno, niso več redki primeri, da 
jim mladi nadebudneži, ki so komaj 
zlezli v šolsko klop celo grozijo, če 
j ih opozorijo da to ne smejo delati. 
Pa vendar ob vsem tem v neposredni 
bližini največkrat samevata dva zelo 
velika peškovnika, k i bi bila lahko 
tudi igrišča za malj (kulturni) nogo
met, ah druge igre z žogo (med 
dvema ognjema, odbojka ipd.) 

Zakaj smo se toliko razpisali o 
vsem tem? Prav zato, ker so vsi ti 
uničevalci zelenih površin, med 
njimi tudi nekaj skrajnih predrzne-
žev, učenci šole, ki je prva ustano
vila Z E L E N E STRAŽE tudi z na
menom, da bi pomagale ohranjati 
lepo okolje in preprečevati uničeva
nje zelenih površin. Zapisali zato, 
ker bodo člani Z E L E N E STRAŽE 
najprej morali dati zelene listke 
marsikateremu od svojih sošolcev, 
če bodo hoteli, da bodo njihova pri
zadevanja, ki j ih pozdravljamo, 
rodila uspehe. Še enkrat poudarja
mo, da smo stanovalci popolnoma 
nemočni in da nekateri raje molče 
gledajo to uničevanje, ker se pre
prosto bojijo, da jim bo kdo 
namerno razbil steklo (tudi to se je 
že zgodilo 1). 

S tem zapisom smo hoteli tudi 
poudariti, da prizadevanja Z E L E N E 
STRAŽE ne bodo rodila zaželjenega 
uspeha, če j ih ne bodo spremljala 
tudi vzgojna prizadevanja, tako med 

mladimi, kot tudi pied odraslimi. 
Zelene površine niso samo za okras, 
kakor nekateri mislijo, imajo tudi 
pomembno funkcijo v našem življe
nju. V tem našem ozkem življenj
skem prostoru, ki ga oklepata še 
mednarodna cesta in železnica, se 
vsi moramo obnašati bolj strpno, 
bolj humano, da ohranimo naše 
okolje, ki ga že dovolj nažirajo drugi 
onesnaževalci, na katere bolj malo 
lahko vplivamo. 

Res je, da imajo mladi na Plavžu 
zelo malo prostora za igro (precej ga 
zasedamo tudi s svojo »pločevino«, 
k i jo hočemo imeti čim bliže svojega 
stanovanja), vendar pa med stano
vanjskimi bloki ne moremo in ne 
smemo dovoljevati nogometnih 
igrišč. Kaj t i še vedno se najde pro
stor za zmernejšo igro — igranje 
perjanice, balinanje na asfaltu ali 
med dvema ognjema, odbojka, mali 
nogomet na peskovnikih in drugo. 

Zato bomo podpirali vsa priza
devanja Z E L E N E STRAŽE, da 
ohranimo naše okolje čisto in lepo, 
za uspeh pa bo potrebno tudi več 
vzgojne podpore vzgojnoizobraže-
vaLoih organizacij, staršev, krajevne 
samouprave in družbenopolitičnih 
organizacij. 

Stanovalci 

Dopisujte v Železarja 

DELO ODBOROV SAMOUPRAVNE 
DELAVSKE KONTROLE 

V TOZD V MANDATNI DOBI 
1981-

(Nadaljevanje s 1. strani) 

KVANTITATIVNI PREGLED DELOVANJA ODBOROV 
V MANDATNEM OBDOBJU 1981—»83 

T O Z D Število 
sej Prisotni 

Povpr. 
število 

prisotnih 

Število 
obravn. 
zadev 

Povpr. 
število 
obravn. 
zadev 

PLAVŽ 2 11 5,6 3 1,5 
JEKLARNA 3 15 5 9 3 
LIVARNA 5 29 5,8 6 1,2 
VALJ. BLUMING-ŠTEKEL 3 16 5,3 5 1,7 
VALJ. ŽICE IN PROFILOV 3 - 14 4,7 6 2 
VALJ. DEB. PLOČEVINE 5 26 5,2 14 2,8 
HLADNA V A L J . BELA 6 27 4,5 - 13 ' 2,2 
HLADNA V A L J . JESENICE 4 24 6 19 4,7 
ŽIČARNA 6 37 6,2 15 2,5 
PROFILARNA 2 11 5,5 3 1,5 
VRATNI PODBOJI 7 33 4,7 41 1,5 
JEKLOVLEK 6 27 4,5 9 1,5 

1 ELEKTRODE 6 33 5,6 28 4,8 
; ŽEBLJARNA . 7 ' 38 5,4 20 2,8 
MONTER nimamo podatkov kljub večkratni zahtevi -

i STROJNE DELAVNICE 8 42 5,3 22 2,7 
: REMONTNE DELAVNICE 7 46 ' 6̂ 6 16 2,3 
VZDRŽEVANJE 7 34 4,9 25 3,3 
ENERGETIKA 6 • 29 4,8 12 2 
TRANSPORT 6 37 6,2 29 4,8 
DRUŽBENA PREHRANA 6 30 5 8 1,3 

Opomba: V tabeli so navedem na podlagi, telefonskih informacij tajnic te
meljnih organizacij! Od točk dnevnega reda pa nista upoštevani prva (pregled 
sklepov prejšnje seje)"in zadnjaCrazno), ki sta standardni na vseh sejah. 

Iz pregleda je razvidno, da se od
bori ne sestajajo preveč pogosto. Iz
stopata temeljni organizaciji Plavž 
in Profilarna, k i sta v mandatu imeli 
le dve seji odbora. Zanimiv je tudi 
podatek, da je bilo na vseh sejah pri
sotnih več kot polovica članov odbo
rov, tako da seje niso bile na robu 
sklepčnosti (največkrat je bilo priso
tnih pet ali šest članov, le redko sa
mo štirje, kar je pogoj za sklep
čnost). Večinoma so sejam odborov 
prisostvovali tudi predsedniki druž
benopolitičnih organizacij in vodja 
temeljne organizacije. 

Na podlagi analize zapisnikov je 
moč ugotoviti, da je celotno delo od
borov usmerjeno le v obravnavanje 
Problematike^ nadurnega dela, pre-
led poslovanja, reprezentančne 

stroške, elaborate inventurnih komi
sij in podobno. Prav je sicer, da od

ri obravnavajo ta del problemati
ke, vendar naj bi ne bil prevladujoč 
oziroma celo edini. Problematika, ki 
naj bi bila značilnost dela tega odbo-
ra (tako imenovana samoupravna 
Problematika) se na sejah odborov 
Pojavlja zelo redko ali nikoli. S tega 
Področja sem v zapisnikih zasledila 

to, da so ponekod pregledali skle
pe ostalih samoupravnih organov ali 
fbora delavcev. 

Iz zapisnikov je nadalje moč ugo
d i t i , da se delavci premalo obrača

jo na odbor oziroma ga ne seznanja
jo s .problemi in nepravilnostmi, s 
katerimi se "srečujejo pri delu, am
pak se bolj obračajo na vodstva te
meljnih organizacij, sindikalno or
ganizacijo in druge samoupravne or
gane. Delavci v odborih vse premalo 
vidijo instrument, prek katerega 
lahko uresničujejo delavsko kontro
lo. Dajanje pobud s strani delavcev 
odborom, da preučijo določeno vpra
šanje, še ni postala redna praksa. 

Pr i pregledovanju in analiziranju 
zapisnikov sem ugotovila, da se v 
nekaterih temeljnih organizacijah 
odbori samoupravne delavske kon
trole sestajajo skupaj z odbori za go
spodarstvo, zlasti ob obravnavanju 
poslovne politike. Tak način delova
nja odborov samoupravne delavske 
kontrole ni opredeljen v nobenem 
samoupravnem aktu. Iz razgovora s 
predsednikom odbora v eni izmed 
temeljnih organizacij, v kateri so se 
odločili za tak način dela odbora, 
sem povzela, da'so se za to odločili 
predvsem zaradi razlage gradiva, 
(predstavniku strokovne službe ni 
treba vsakemu samoupravnemu or
ganu posebej razlagati gradiva, am
pak to stori samo enkrat na skupnih 
sejah). Tak način »sodelovanja« med 
odboroma pa v bistvu zamegljuje 
pristojnosti obeh odborov, kajti gle
de na obravnavanje posameznih za
dev imata odbora bistveno različne 

pristojnosti. Odbor za gospodarstvo 
je izvršilni organ delavskega sveta, 
ki obravnava določeno gradivo ter 
ga skupaj s svojimi stališči posredu
je v obravnavo in sprejem delavske
mu svetu, odbor samoupravne delav
ske kontrole pa nadzira izvajanje 
sklepov samoupravnih organov, med 
drugim tudi delavskega sveta. 

Racionalizacija dela je možna le 
tako, da se posamezna obsežna gra
diva razložijo skupno, vsak samou
pravni organ pa mora o tem sklepati 
ločeno. V nasprotnem primeru je 
tak način delovanja odborov samou
pravne delavske kontrole nepravi
len. 

Če na kratko povzamem ugotovi
tve o delovanju odborov, lahko pou
darim, da odbori samoupravne de
lavske kontrole še vedno nimajo ta
ke vloge, kot je določena z ustavo, 
zakonom o združenem delu in samo
upravnimi splošnimi akti. 

V nadaljevanju analize podajam 
še nekatere predloge za izboljšanje 
delovanja odborov, ob tem pa naj še 
dodam, da v razgovorih z nekaterimi 
predsedniki odborov ti niso imeli bi
stvenih predlogov za izboljšanje, na
vajali so le razloge, zaradi katerih 
naj bi bilo delovanje odborov slabše: 
obsežna in nerazumljiva gradiva, pa
sivnost članov odbora, premajhna 
samoupravna . osveščenost delavcev 
in podobno. 

Predlogi pa so naslednji: 
1. Še večja politična podpora 

družbenopolitičnih organizacij. 
2. Redno informiranje delavcev o 

nalogah in delu odbora. 
3. Odpraviti vpliv tehnokratskih 

sil in interesov. 
Kot eden od možnih načinov za 

uveljavljanje normativno zamišljene 
vloge odbora samoupravne delavske 
kontrole kot enega glavnih organov, 
k i bi moral izvajati sankcioniranje 
kršitev in s tem uveljavljati odgovor
nost v Železarni in združenem delu 
nasploh, je v politični podpori druž
benopolitičnih organizacij. V praksi • 
se je -izkazalo, da brez pomoči zveze 
komunistov in sindikata odbori ni
majo dovolj moči, da bi sprožili reše
vanje perečih problemov. Družbeno
politične organizacije so tiste, k i mo
rajo pomagati odborom pri njego
vem delu. Po drugi strani pa v bistvu 
vse naloge organa samoupravne de
lavske kontrole predstavljajo del na
log družbenopolitičnih organizacij. 

Predpostavka za uspešno delo od
borov je tudi redno informiranje de
lavcev o nalogah in delu odbora, ki 
naj bi potekalo predvsem prek sa
moupravnih delovnih skupin oziro
ma sindikalnih skupin. Na ta način 
bi lažje dosegli, da se tudi delavci 
uveljavijo kot pobudniki dela samo
upravne delavske kontrole. 

Organi samoupravne delavske 
kontrole pa si morajo skupaj z druž
benopolitičnimi organizacijami pri
zadevati tudi za odpravo tehnokrat
skih sil in teženj, kar bo moč doseči 
z utrjevanjem vloge samoupravne 
delavske kontrole, z večjo samostoj
nostjo pri delu in doslednim uresni
čevanjem svojih nalog oziroma pri
stojnosti. , • 

Zdenka Vrtačnik . 

Že navsezgodaj 1. maja smo krajani novega naselja na Blejski Dobravi zbra
ni čakali pihalni orkester jeseniških železarjev. Po zaigrani budnici in zdra-
vici je povzdignil glas Tone S.: »Drage krajanke, krajani in gostje! Najprej 
vam čestitam k prazniku dela, ob tem pa izkoriščam slovesno priložnost, da 
predlagam novo ime za naše naselje. Včasih so domačini temu kraju pravili 
Kačke , Za robom, itd., vendar se je podoba kraja z naselitvijo spremenila. 
Namesto kač je naselje polno rož,-za katere je bila skoraj vsaka gospodinja 
pohvaljena od Turističnega društva Jesenice. Zato predlagam, da se od da
nes naprej naselje imenuje Rožno naselje!« Odziv je bil enkraten, orkester je 
še eno zaigral, krajani Rožnega naselja pa smo praznovali še dolgo v dan in 
noč oba praznika. (Tekst in foto Drago F.) • 

»AMATERSKE MELODIJE '83« 
V BEGUNJAH 

Srečanje harmonikarjev, amaterjev Gorenjske bo letos petič zapo
red v Krpinu pri Begunjah.. Za prireditev, k i bo v nedeljo, 5. junija ob 
petih popoldne, je prireditveni odbor pri Turističnem društvu Begunje 
pripravil že vse potrebno, manjka le še najvažnejše, to je povabilo k 
nastopu vsem, ki so vešči igranja na diatonično harmoniko. Medtem, 
ko bomo program prireditve objavili v eni prihodnjih številk, današnji 

-zapis velja predvsem kot vabilo in razpis za vse harmonikarje, k i se 
želijo prijaviti. 

Pravico nastopa bodo imeli tudi letos vsi diatonični harmonikarji 
ne glede na starost in na formalno glasbeno izobrazbo. Medtem, ko so 
lani v konkurenci nastopili izključno prebivalci iz gorenjske regije, 
so se organizatorji letos odločili za razširitev pravice nastopa vsem, ki 
žive v Ljubljani z okolico in na kamniško-domžalskem območju 
do Trojan. Vsak udeleženec se bo občinstvu predstavil z dvema 
skladbama, od katerih mora prva biti partizanska, druga pa bo po 
prosti izbiri izvajalca. Zaželjeno je, da je druga pesem 
slovenskega izvora, upoštevane pa bodo tudi lastne skladbe izvajalcev. 

Vsakdo, ki se namerava prijaviti, naj izpolni izrezek iz časopisa in 
ga pošlje na naslov: Turistično društvo Begunje, 64275 Begunje, ali ga 
odda Osebno komu od članov prireditvenega odbora. Vsak nastopajoči 
bo pred nastopom vplačal tako imenovano »štartnino« 100 din. Poleg 
spominskih diplom bodo vsi harmonikarji prejeli praktične nagrade, k i 
so j ih prispevale delovne organizacije in zasebniki. Nastopajoče bo 
javno ocenjevala petčlanska komisija, dodatno pa še štirje predstavniki 
občinstva. Najboljši bo prejel pokal v trajno last. 

Harmonikarji, prijavite se do 31. maja, potem pa nasvidenje v 
Krpinu! 

M . G. 

PRIJAVNICA 

Prijavljam se za nastop na »AMATERSKIH MELODIJAH« '> 

Ime in priimek 

Naslov 

Starost 

ALOJZU JARKOVIČU V SLOVO 

V soboto, 7. maja, smo se na poko
pališču v Gorjah poslovili od sode
lavca Alojza Jarkoviča^ prvega žarilca 
zvonastih peči v TOZD Hladna va-
Ijarna Bela. 

V sredo, 27. aprila, se je vračal z 
napornega dela na nočni dnini do
mov k svoji družini. Žena in dva 
otroka sta ga čakala zaman. Med po-
vratkom domov se je težko poškodo
val v prometninesreči. 

Globoko presunjeni smo sodelavci 
sprejeli vest o njegovi smrti. Kljub 
tednu dni boja za življenje je po
škodbam, podlegel. ' 

Alojz Jarkovič se je rodil pred 33 
leti v Zasipu v številni družini, kjer 
je preživel tudi svoje otroštvo. Po 
končani poklicni šoli se je najprej 
zaposlil pri Kovinarju Jesenice kot 
pleskar, nato pa na LIP Bled. Dela
vna vnema ga je pripeljala leta 1974 
v Železarno Jesenice, kjer se je zapo
slil v TOZD Hladna valjarna Jeseni
ce kot voznik viličarja, nato pa je 
delal na odpremi. 

Zelja po novem znanju in izpopol
njevanju gaje pripeljala 1976. leta v 
TOZD Hladna valjarna Bela k zvo-
nastim pečem- Delal je kot vodilni 
žarilec vse do tragičnega dohodka. 

Bilje tih,_pošten, skromen delavec 
in dober tovariš. Nikoli ni obupal 
nobeno delo mu ni bilo pretežko, ne 
v Železarni ne doma. S svojim priza
devnim delom in nesebičnim prija
teljstvom, s svojim optimizmom je 
veliko pripomogel k tovarištvu na 
svoji dnini in v žarilnici.. 

Skupaj z ženo sta ustvarila s tež
kim delom družini topel dom in ra
vno, ko bi pričela uživati sadove' 
svojega dela, se je njegova življenj-
skp. pot tragično končala. 

Sodelavci v TOZD Hladna valjar
na Bela ga bomo vedno ohranili v 
lepem spominu. Vsi Alojzovi sodc-
lavci .tc zavedamo boleče izgube in 
zato izrekamo njegovim najbližjim 
iskreno soialje. 

Sodelavci TOZD HV Bel« 
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OBSEŽNA TEKMOVALNA IN DRUGA AKTIVNOST 
ČLANOV ŠD KRANJSKA GORA 

V našem znanem zimskem turističnem 
središču Kranjski gori je v zadnjem obdobju 
vse bolj aktivno športno društvo, V okviru 
katerega delujejo kegljaški klub na ledu, ke-
gljaški klub na asfaltu, smučarski klub — 
alpska sekcija in tekaški smučarski klub. 
Na letošnjem občnem zboru društva, ki je 
bil 23. aprila, so člani ocenili delo-v zadnjem 
obdobju ter se pogovorili o nadaljnjih nalo
gah. Predsednik društva, Franc Žerjav, je v 
poročilu poudaril, da so se pri društvu odlo
čili, da sta alpsko smučanje in tek na smu
čeh prioritetni panogi društva, kegljanje na 
ledu in asfaltu na dopolnilna športa, ki naj 
služita predvsem starejšim aktivnim čla
nom. 

Delo in doseženi rezultati posameznikov 
in klubov so dokaz, da povsod načrtno dela
jo, spodbudno pa je predvsem to, da se naj
boljši rezultati kažejo pri mlajših tekmoval
cih. 

Kegl jaški klub na ledu ima 23 članov. 
Vsako leto priredijo mednarodni turnir in 
klubsko prvenstvo ter se udeležujejo razli
čnih tekmovanj. 

Tekmovalci kegljaskega kluba na asfaltu 
se prav tako udeležujejo različnih tekmo
vanj. V lanskem letu so sodelovali v gorenj
ski medobčinski kegljaš ki ligi in osvojili 
drugo mesto. Vsako leto organizirajo tekmo
vanje za Pe trase v memorial in se udeležijo 
stalnih jubilejnih in drugih spominskih pri
reditev v Sloveniji. 
& Nedvomno je najbolj obsežna in uspešna 
dejavnost in tekmovalna aktivnost alpskih 
smučarjev in tekačev. V okviru smučarske
ga kluba sta najprej delovali skupaj alpska 
in tekaška sekcija, zaradi specifičnosti dela 
pa so se na občnem zboru leta 1980 dogovo
rili, da se sekciji osamosvojita in delujeta 
kot samostojna kluba. V alpski sekciji akti
vno deluje 48 smučarjev, ki so razdeljeni v 
tri tekmovalne skupine. Vodi jih Edo Sliv-
nik, pomagata pa mu Marko Zidan in Mirko 
Teraž. Pet tekmovalcev trenira v okviru ob
činske Zveze smučarskih organizacij Jeseni
ce. Načrtno delo in ob tem tudi vsestranska 
pomoč staršev sta najboljši dokaz, da ima 
sedaj Kranjska gora najmočnejši podmla
dek v Sloveniji. To so cicibani"'Jure Košir, 
Teodor Albreht, Janez Slivnik, Marko Klo-
futar, Sebastijan Gašperin in Uroš Oman, ki 
so že osvojili vidnejša mesta v svojih katego
rijah. Pri pionirkah velja omeniti Vesno 
Dolžan in Romano Škrilec, ki sta v tekmo
vanju za pokal Coca cole zasedli 2. oziroma 
3. mesto, Romana Kotnik pa je bila v kate
goriji v svojem letni ku prva. V sezoni 
1981—82 je Grega Gosar v kategoriji mlajših 
pionirjev osvojil naslov republiškega prva
ka, mlajši mladinci AleŠ Vidic, Andrej Gosar 
in Mirko Teras pa so nastopali na prvenstvu 
Slovenije; AleŠ Vidic je bil 9., Grega Gosar 
pa štirinajsti. Ob tem pa vsekakor velja 
omeniti uspeh Joža Lavtižarja, ki se je uvr
stil v člansko B reprezentanco. V svojih ka
tegorijah so v reprezentanci še Romana Ko
tnik, Grega Gosar, Vesna Dolžan in Romana 
Škrilec. 

Klub vsako leto organizira odprto prven
stvo Kranjske gore v veleslalomu, tek po 
ulicah Kranjske gore, sedem tekem za go
renjsko tekmovalno skupnost,-skupaj z or
ganizacijo ZB NOV Kranjska gora pa tudi 
tradicionalni Mihov smuk. 

Tekaški smučarski klub je po zaslugi Ja
neza Mlakarja v zelo kratkem času dosegel 
zavidljive uspehe. Ob tem seveda ne smemo 
pozabiti, da je bil klub pred leti drugi naj
močnejši v državi, saj so tekmovalci osvojili 
samo na državnih in slovenskih. prvenstvih 
več kot 70 odličij, od tega 50 zlatih. Sedaj je v 
klubu 27 tekmovalcev. Vodi jih Jure Žerjav, 
pomagata pa Nenad Mašovič in Ivo Sku-
mavc. 

V pretekli sezoni so z dobrimi rezultati 
opozorili nase pri mlajših pionirjih Peter 
Klofutar, Igor Oman in Samo Žurekovič, 
med pionirkami Tjaša ZurkoviČ in Katarina 
Smiloč. Pri mladincih so stalni člani drža
vne reprezentance Štefan Kustec, Marko 
Gracer in Mirjana Martinovič- Klub v prete
kli sezoni ni dosegel takšnih uspehov kot 
prejšnja leta, ker sta bili poškodovani naj
boljši tekmovalki Jana Mlakar in Mirjana 
Martinovič. 

Na državnem prvenstvu so tekači in teka
čice dosegli odlične rezultate. V kategoriji 
starejših mladincev je Štefan Kustec osvojil 
naslov državnega prvaka v teku na 10 in 15 
kilometrov, na 20 kilometrov pa je bil drugi. 
Marko Gracer je bil tretji na 10,15 in 20 kilo
metrov. Dejan Mašovič je bil četrti na 10 km 
in šesti na 15 km. Štafeta 3 x 10 km je zased -

' la prvo mesto. 
Na podlagi doseženih rezultatov so člani 

državne reprezentance: Jana Mlakar v A re
prezentanci, Mirjana Martinovič v B repre
zentanci, Štefan Kustec v A reprezentanci 
in Miro Le bar v B reprezentanci. Marko 
Gracer in Dejan Mašovič sta člana A repre
zentance v kategoriji starejših mladincev. 
Ob tem je najbolj razveseljivo, da sta Jana 
Mlakar in Štefan Kustec kandidata za na
stop na olimpijskih igrah, ki bodo prihodnje 
leto v Sarajevu. Kranjska gora še ni imela 
toliko državnih reprezentantov, kot jih ima 
sedaj in to brez dvoma pomeni veliko vzpod
budo za športno društvo in celotni kraj. 

Poleg pestre palete tekmovalnih uspehov 
pa delo športnega društva poteka tudi na ra
zličnih drugih področjih. Prizadevajo si za 
boljšo materialno osnovo. Dotacija TKS Je
senice je skromna in znaša le 22 tisoč dinar
jev, za izvedbo celotnih programov pa je po
trebno zbrati še veliko dodatnega denarja. 

11. K0FLERJEV 
MEMORIAL V VRATIH 

Člani postaje GRS Dovje-Mojstrana so v 
nedeljo, 1. maja, v Vratih pod severno tri
glavsko steno izvedli tradicionalno, tokrat 
že 11. tekmovanje v veleslalomu za memori
al Zvoneta Koflerja, znanega alpinista in 
gorskega reševalca iz Mojstrane. Sodelovali 
so tekmovalci iz sedmih postaj GRS iz Slo
venije in Beljaka na Koroškem. 

REZULTATI: Člani do 35 let: 1. Jože Mati-
njak, 2. Tone Urbas, 3. Franc Rabič (vsi GRS 
DOVJE-MOJSTRANA): 

Člani nad 35 let: 1. Janez Brojan ml. (GRS 
Dovje-Mojstrana)," 2. Tomaž Jamnik (GRS 
Kranj), 3. Klavdij Mlekuž (GRS Dovje-Moj
strana), 

Ekipno: 1. GRS Dovje-Mojstrana L, 2. 
GRS Kranjska gora I., 3. GRS Dovje-Moj
strana II, 4. GRS Dovje-Mojstrana III, 5. Be-
l j a k 1 J. R. 

Pri tem je pomembno delo opravila gospo
darsko-finančna komisija, ki jo uspešno vo
di Franc Gašperin. Da bi dosegli še boljšo 
materialno osnovo se člani zavzemajo, da 
čimprej začne služiti namenu dom Zagmaj-
nico in drsališče, za katerega sta bila zgraje
na. Obnovili so pogodbo z Gorenjko, ki je 
obnovila notranjost doma in zamenjala do
trajano sobno opremo. Člani društva so po
skrbeli za obnovo strehe in kanalizacije. Na 
drsališču so obnovili električno razsvetljavo 

in nabavili novo ozvočenje. Sedaj je temelji
te obnove potrebna tudi ograja okoli drsali
šča. 

Na občnem zboru so za predsednika dru
štva ponovno izvolili Franca Žerjava, ostali 
člani upravnega odbora pa so: Tone Albreht, 
Franc Gašperin, Peter Klofutar, Jože Ko
tnik, Janez Lovše, Marjan Marke!], Hugo 
Oitzl, Rajko Oman, Franc Pečar, Evgen 
Škrilec, Andrej Žemva in Janez Zidan. 

J. R. 

TITU V SPOMIN 
četrtega maja 1980 je ugasnilo življenje velikana naših narodov in 

narodnosti — Josipa Broza-Tita. Ta dan je vso državo prekrila neiz
merna žalost. Alpinisti in gorski reševalci sena ta dan vzpnemo na 
vrh mogočnega Triglava, kjer Titu v spomin izobesimo državno za
stavo. 

Kot vsako leto smo jo izobesili tudi letos. Tretjega maja smo Štirje 
alpinisti odšli v Vrata. Zazrli smo se v mogočno in zasneženo triglavsko 
steno. Po grapah so hrumeli plazovi, ki so se ustavili Šele na snežisču 
pod steno. Odločili smo se za dve smeri, po katerah -plazi le včasih. 
Janez in Martin sta odšla v slovensko, midva z očetom pa v nemško. 

Štiri ure smo premagovali steno in uspeli. Po ledeniku smo se 
odpravili do najvišje ležečega bivališča v Jugoslaviji. — do Kredarice. 
Prijazna meteorologa sta nam skuhala čaj, V topli sobici smo se 
počutili prav prijetno. Ob Šestih zvečer so priSli Se Štirje naši tovariši, 
nekateri pa so prišli zgodaj zjutraj. 

Jutro nas ni nič kaj prijetno pozdravilo, saj je bil vrh Triglava v 
megli. Nataknili smo si dereze, se navezali in pripravili cepine. 
Napredovali smo počasi, saj nas je poleg megle motil tudi močan veter. 
Ob osmi uri je na vrhu Triglava za vihrala zastava. Zastal nam je dih in 
vsak od nas se je spomnil na našega dragega Tita. i 

Še nekaj posnetkov, ki pa zaradi megle niso uspeli in spustili smo se 
v dolino. 

Naloga je bila dobro opravljena, jaz pasem ponosen, da sem bil med 
izvrševalci. 

Borut Miklič 

GRADNJA KOČE NA GOLICI 
Planinsko društvo Jesenice je pričelo v le

tu 1981 z gradnjo nove koče na obstoječih te
meljih nekdanje spodnje koče na Golici. V 
letu 1981 so bila izvršena pripravljalna dela, 
priprava dokumentacije, montaža tovorne 
žičnice in zbiranje materiala. 

V letu 1982 so bila opravljena naslednja 
dela: obnova temeljev, položitev kanalizaci
je, betoniranje dveh plošč, dozidava koče do 
ostrešja, montaža strešne konstrukcije, iz
delava oken in vhodnih vrat, vzidava oken 
in vrat ter prekritje strešne konstrukcije z 
deskami in strešno lepenko. 

Da smo uresničili zadano nalogo, je zaslu
ga vseh, ki so sodelovali pri gradnji. Poseb

no se je potrebno zahvaliti vsem tistim, ki so 
s prostovoljnim delom priskočili na pomoč. 
Izvršenih je bilo 4500 prostovoljnih delovnih 

Da bi v letu 1983 dokončali kočo pod Goli
co, vabimo vse člane, da nam v čimvečjem 
številu priskočijo na pomoč, tako da bi lah
ko kočo odprli ob osrednji proslavi 80-letni-
ce gornjesavskih planinskih društev, to je 
prvo nedeljo v septembru, oziroma 4. sep
tembra. Delovne akcije bodo vsako soboto 
in nedeljo, lahko tudi med tednom. Prosimo 
Člane, da se predhodno .prijavijo na upravi 
PD Jesenice. 

ZAMENJAVA OSEBNIH IZKAZNIC 
Sekretariat za notranje zadeve občine Jesenice obvešča občane o 

času in trajanju akcije sprejemanja vlog za zamenjavo osebnih izkaz
nic, k i bo potekala po krajevnih skupnostih od 16. maja do 30. junija 
1983 po naslednjem razporedu: 

— za občane K S RATEČE na sedežu K S Rateče 16. in 17. maja od 
8. do 16. ure in 18. maja od 8. do 18. ure; 

— za občane K S K R A N J S K A GORA na krajevnem uradu v 
Kranjski gori 16., 17., 19. in 20. maja od 8. do 16. ure ter 18. maja od 8. 
do 18. ure; 

— za občane K S DOVJE-MOJSTRANA na krajevnem uradu v 
Mojstrani 19., 20., 23. in 24. maja od 8. do 16. ure ter 24. maja od 8. do 
18. ure; 

— za občane K S HRUŠICA na sedežu K S Hrušica 23. in 24. maja 
od 8. do 16. ure ter 25. maja od 8-. do 18. ure; 

— za občane K S P L A N I N A POD GOLICO na sedežu- K S Planina 
pod Golico 25. maja od 8. do 16. ure in 26. maja od 8. do 18. ure; 

— za občane vseh treh K S območja PLAVŽ na sedežu bivše K S 
Plavž in v dvorani SIS na C. M . Tita 65 30. in 31. maja, 2. in 3. junija od 
8. do 16. ure ter 1. junija od 8. do 18. ure; 

— za občane K S S A V A v prostorih K S Sava 6., 7., 9., 13., 14. in 
16. junija od 8. do 16. ure, 8. ter 15. junija od 9. do 18. ure; 

— za občane K S PODMEŽAKLA v prostorih K S Podmežakla 6., 
7. in 9. junija od 8. do 16. ure in 8. junija od 8. do 18. ure; 

— za občane K S B L E J S K A D O B R A V A v prostorih K S Blejska 
Dobrava 13. in 14. junija od 8. do 16. ure in 15. junija od 8. do 18. ure; 

— za občane K S JAVORNIK-KOROŠKA B E L A na dveh sprejem
nih mestih v domu Julke in Albina Pibernik na Javorniku hkrati 20., 
21. in 23. junija od 8. do 16. ure in 22. junija od 8. do 18. ure; 

— za občane K S ŽIROVNICA na krajevnem uradu Žirovnica in 
na krajevni skupnosti Žirovnica 27., 28. in 30. junija od 8. do 16. ure in 
29. junija od 8. do 18. ure. 

Obenem sekretariat za notanje zadeve posebej opozarja občane, 
da vložijo zahtevke za zamenjavo starih osebnih izkaznic na sedežih 
svojih Jtrajevnih skupnosti, ker vlog za zamenjavo iz objektivnih ra
zlogov do nadaljnjega na sedežu sekretariata ne bodo sprejemali. 

Ponovno tudi prosi, naj občani prinašajo s seboj vse potrebne listi
ne, po dve enaki fotografiji v velikosti 3 x 3,5 cm, ki ne smeta biti sta
rejši od šestih mesecev in za stroške postopka po 20.— din gotovine. 

Listine, k i j ih morajo občani predložiti, so naslednje: 
Občan, k i ni rojen na območju občine Jesenice in ni vpisan v drža

vljansko knjigo na območju občine Jesenice, mora predložiti izpisek iz 
rojstne matične knjige ah poročni Ust in potrdilo o vpisu v državljan
sko knjigo ter prejšnjo osebno izkaznico. 

Občan, k i je rojen na območju občine Jesenice, pa ni vpisan v dr
žavljansko knjigo na območju občine Jesenice, mora predložiti potrdi
lo o vpisu v državljansko knjigo in prejšnjo osebno izkaznico. 

Občan, k i je rojen na območju občine Jesenice in je vpisan v drža
vljansko^ knjigo na območju občine Jesenice, pa predloži samo prejš
njo osebno izicaznico. 

V pojasnilo, kje lahko občan dobi potrdilo o vpisu v državljansko 
knjigo, navajamo naslednje: 

Državljanska knjiga se je pričela voditi leta 1948, zato so državlja
ni, rojeni do tega časa, vpisani v kraju, kjer so imeli tedaj stalno prebi
vališče. Mladoletni otroci so se vpisali pri starših. 

Rojeni v času od leta 1948 do konca leta 1964 so vpisani pri očetu 
ali materi. 

Rojeni od leta 1965 do septembra 1974 so vpisani v kraju, kjer so 
imeli stalno prebivališče starši ob njegovem rojstvu. 

Otroci, rojeni po mesecu septembru 1947, niso vpisani v državljan
sko knjigo, pač pa je njihovo državljanstvo vpisano v rojstni matični 
knjigi in se državljanstvo potrdi na izpisku rojstne matične knjige. 

j 

Nova spodnja koča na Golici (foto J. Košnik). 

TEČAJ ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL 
Avto-moto društvo Jesenice pričenja 22. maja ob 18. uri tečaj za 

voznike motornih voziL Ker je na voljo še nekaj prostih mest, društvo 
vabi interesente naj se takoj prijavijo v pisarni A M D Jesenice, 
Kidričeva 26/c. 

Obenem društvo opozarja kandidate, da je to zadnji tečaj pred 
poletnimi počitnicami 
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REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE 
violinist, akreditiv, izrodek, KI , Anna, aerodrom, SG, voal, MR, 

USA, stoletnica smrti, krilec, zanke, ENI, AČ, IŠ, mel, Istran, koren
ček, Omiš, are, strelka, krat, Atri , alarm, rojstni kraj, nafta, Trier, 
Joule, akter, glava, šal, da, rx, ajd, ena. 

V torek, 10. maja, je komisija, k i so jo sestavljali: Olga Tišov, Dia-
na Huseinbašič in člana uredništva, izžrebala nagrajence nagradne 
križanke, objavljene v 16-17. številki Železarja. Prejeli smo 98 rešitev, 
"komisija pa je izvlekla 19 rešitev, da je dobila deset pravilnih. 

200 din prejme J A N E Z R A J G E L J — kontrola kvalitete OTK; 150 
din prejmeta: E L F I J A ČATAK, Tavčarjeva 5, Jesenice, in K L A R A ZA
M A N — Remontne delavnice; po 100 din prejmejo: M A R J A N H A J N E , 
Remontne delavnice — RTA; BLAŽ D R O B N A K , Titova 71, Jesenice in 
EDO D R O B N A K — sektor novogradenj; po 75 din prejmejo: R A N I 
STANA, Cesta revolucije 6, Jesenice, M A R I C A V A L E N T A R — faktur
ni oddelek, M A R J A N K R I S T A N , Ledarska 2, Jesenice in V O J K O M A 
LI, Remontne delavnice — RTA. 

Nagrajenci, zaposleni v Železarni, bodo_ prejeli nagrade 15. junija 
poleg osebnega dohodka, nagrajenci izven Železarne pa po pošti. 

Vsem nagrajencem čestitamo! 

Zahvale 

Ob prerani izgubi drage žene, 
mame, sestre in tete 

KRISTINE KRIŽELJ, 
roj. Mencinger 

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so našo mamo spremili 
na njeni zadnji poti. 

Zahvaljujemo se tudi zdravnikom 
jeseniške bolnice za nudenje zdrav
niške pomoči. Iskrena hvala pod
jetju IPI za podarjeni venec, kakor 
tudi sostanovalcem in sosedom iz 
Ukove za denarno pomoč. 

Iskrena hvala tudi sodelavcem iz 
novogradenj za izrečeno sožalje in 
denarno pomoč. 

Žalujoči: mož Slavko, hčerka 
Tina in sin Stanislav ter 
drugo sorodstvo 

Ob težki, pretežki izgubi ljubljene
ga moža, očka, sina, brata in zeta 

LOJZETA JARKOVIČA 
se iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem, znancem, sosedom in sode
lavcem TOZD Hladna valjarna Bela, 
ki so nam v teh težkih dneh stali ob 
strani in z nami sočustvovali. 

Hvala vsem za cvetje in spremstvo 
na njegovi toliko prezgodnji zadnji 
poti. , .' 

Hvala tovarišu Kikelju za poslovil
ne besede ob odprtem grobu in pev
cem za zapete žalostinke. Zahvalo iz
rekamo tudi dr. Ažmanu in ostalemu 
zdravstvenemu osebju kirurškega 
oddelka Bolnice Jesenice. 

Vsi njegovi 

Ob tragični smrti sina in brata 

JOŽA BORCA 

se zahvaljujem TOZD Transport za 
podarjeni venec in poslovilne besede 
ob njegovem grobu. 

Žalujoči mama in sestra 
z družino 

Ob boleči izgubi našega dragegf 
moža, očeta, deda in pradeda 

JANEZA ŽELEZNIKARJA 

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem, ki so z nami sočustvovali, 
nam tako številno izrazih ustna in 
pisna sožalja, darovali vence in 
cvetje in ga v velikem številu 
spremili na njegovi zadnji poti. 
Zahvaljujemo se prim. dr. Vidaliju 
ter ostalemu zdravstvenemu in 
strežnemu osebju internega oddelka 
Bolnice Jesenice za zdravljenje. 

Posebno zahvalo izrekamo dr. Ja
nezu Grošlju za obiske na~ domu in 
lajšanje njegove težke bolezni. 

Iskrena hvala sosedi Mar i Sapek 
za izkazano pomoč v poslednjih 
dneh njegovega življenja. 

Toplo se zahvaljujemo sosedom, 
sodelavcem TOZD Žicama, T O Z D 
Hladna valjarna Jesenice, računo
vodstvu H V Z , plinske in vodne ener
gije, El im Jesenice — enota 102, LIP 
Bled, Planike Kranj in Emona — 
Supermarket Maribor za izkazano 
pozornost, denarno pomoč, vence in 
cvetje. -

Hvala pevcem D U Javornik-Ko-
roška Bela za zapete žalostinke. 

Še enkrat vsem in vsakemu po
sebej iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Marija, hčerke 
Majda, Marija, Marta, sinovi 
Ivan, Viktor, Stane in Tone z 
družinami ter drugo sorodstvo 

Sindikatu železarne Jesenice se 
iskreno zahvaljujem za denarno 
Pomoč v času moje bolezni. 

Franc Papler 

Ob tragični izgubi dragega moža 
in očeta 

MARTINA PRETNARJA 

se žalujoči zahvaljujemo kolektivu 
internega oddelka jeseniške bolnice 
za pomoč pri zdravljenju in negi, še 

Eosebno dr. Pogačniku in dr. Sodja-
mitzerjevi za požrtvovalnost in laj

šanje bolečin v zadnjih trpečih dneh 
njegovega življenja. 

Zahvaljujemo se vsem darovalcem 
cvetja, pevcem, godbenikom in go
vornikom za poslovilne besede, so-
vaščanom ter vsem, ki ste se ga 
spomnili in ga pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

Vsi njegovi 

Ob prerani smrti moje žene 

GABRIJELE AHEC 
se iskreno zahvaljujem vsem, ki so j i 
izkazali zadnjo čast in jo pospremili 
na njeni poslednji poti. 

Žalujoči mož Franc 

Ob smrti dragega moža 

PAVLA ERŽENA 

se najlepše zahvaljujem vsem sose
dom, sorodnikom in prijateljem za 
podarjeno cvetje in vence ter vsem, 
ki ste ga spremili na njegovi zadnji 
poti. 

Zahvaljujem se Jaku Svetinu za 
poslovilne besede, organizaciji ZB 
N O V za podarjeni venec m pevcem . 
za zapete žalostinke. 

Še posebej se zahvaljujem Jožici 
Mavric z Javornika za nesebično 
pomoč. 

Vsem še enkrat najlepša hvala! 
Žalujoča žena Rezka v imenu 
sorodstva 

Iskreno se zahvaljujem sodelav
cem četrte izmene oddelka marti-
narne za prelepo darilo in obisk na 
domu. 

Želim vam še dosti uspeha pri delu 
in osebnega zadovoljstva. 

Marijan Rusjan 

Sodelavcem modelne mizarne in 
livarne in izvršnemu odboru sindi
kata TOZD Livarna se za lepa spo
minska darila in izkazano pozornost 
ob odhodu v pokoj iskreno zahvalju
jem. 

Zvone Hutar 

Konferenci osnovnih organizacij 
sindikata Železarne se zahvaljujem 
za denarno pomoč v času moje bole
zenske odsotnosti. 

Teopik Hatič 

Aktivu invalidov železarne Je
senice se iskreno zahvaljujem za 
prejeto darilo in obisk na domu. 

Hasiba Džamastagič 

DEŽURNE TRGOVINE 
V soboto, 14. maja, bosta 

na Jesenicah od 8. do 19. 
ure odprti trgovini: 

ROŽCA — sam. trgovina 
na Plavžu, Titova 79 in 

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

Kaj bomo gledali v kinu 

DEŽURSTVO V 
AVTOMEHANIČNTH 

DELAVNICAH NA 
JESENICAH 

V soboto, 14. maja, Bojan 
PANČUR, Jesenice, H. 
Verdnika 39. 

DEŽURNA LEKARNA 

V mesecu aprilu je za občini 
Jesenice in Radovljica dežur
na lekarna na BLEDU. 

VABILO ČLANOM 
ZB NOV IN OSTALIH 

DP0 KS 
JAVORNIK-KOROŠKA 

BELA 
Krajevni odbor ZB NOV Ja-

vornik-Koroška Bela vabi vse 
člane ZB NOV in ostale člane 
družbenopolitičnih organiza
cij na sestanek v zveži s poho
dom mladine in pionirjev na 
Pristavo ob dnevu mladosti. 

Sestanek bo v domu Albina 
in Julke Pibernik v sredo, 
18. maja, ob 18. uri. 

PREKLIC 

Preklicujem žaljive besede, k i sem 
j ih izrekel Ceciliji Svetina, Partizan
ska pot 7, Jesenice, in se j i zahvalju
jem, ker je odstopila od tožbe. _ 

Ivan Čop 

IZGUBLJENA ŽENSKA 
ROČNA URA 

Izgubila sem žensko švicarsko roč
no uro, katera mi je drag spomin, na 
poti z Bleda do Jesenic v sredo, 
20. aprila ob 20.15. Poštenega naj
ditelja prosim, da mi najdbo proti 
nagradi sporoči na telefon 82-575, ali 
na uredništvo Železarja. 

UGANKARSKI 
SLOVARČEK 

AVTOTIP — izviren odtisk 
ali posnetek 

BENES — naš profesionalni 
boksar (Marijan) 

KAABA — štirioglata 
zgradba na dvorišču v Meki, 
osrednje svetišče, muslima
nov, _ 

RIŽARNA — nacistični za
pori v rižarni v Trstu 

VEJLE — dansko mesto 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se najtopleje zahvalju
jem za prejeto čestitko ob mojem 
rojstnem dnevu. Društvu želim še 
veliko uspeha pri njegovem delu. 

Katarina Zmitek 

Sindikatu delavcev industrije in 
rudarstva in konferenci osnovnih or
ganizacij sindikata Železarne ter 
sindikatu TOZD Žicama se najlepše 
zahvaljujem za denarno pomoč ob 
moji bolezni. 

Jožica Šepic 

RAZPISNA KOMISIJA Z A I M E N O V A N J E R A V N A T E L J A TOZD OŠ 
Jeseniško bohinjskega odreda Kranjska gora razpisuje prosta dela in 
naloge 

R A V N A T E L J A TOZD OŠ Jeseniško-bohinjskega odreda 
Kranjska gora 
Pogoji: — kandidat mora izpolnjevati pogoje določene s prvim od

stavkom 89. člena zakona o osnovni šoli, 
— imeti mora pedagoško izobrazbo, 
— pet let delovnih izkušenj, 
— organizacijske in strokovne sposobnosti, 
— biti mora družbenopolitično aktiven. 

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: VIZ TOZD Osnovna šola Je
seniško-bohinjskega odreda Kranjska gora »ZA RAZPISNO KOMISI
JO« 

KINO RADIO 
13. maja — amer. barv. shrljivka 

B A R A K U D A — OPERACIJA LUCI-
F E R ob 18. in 20. uri. 

Ob 22. uri premiera amer. barv. 
igrano-dokument. film NOSTRADA-
M U S — MOŽ, K I J E V I D E L PRI
HODNOST. 

14. maja — amer. barv. pust. film 
TIGER J E ŠE ŽIV ob 16. uri 

Ob 18. in 20. uri amer. barv. srh-
ljivka B A R A K U D A - OPERACIJA 
LUCIFER. 

15. maja — amer. barv. akcij, film 
ŠTIRJE ASI ob 18. in 20. uri. 

16. maja — amer. ban.', akcij, film 
ŠTIRJE ASI ob 18. in 20. uri. 

17. maja — amer. barv. komedija 
PORKY'S , ob 18. in 20. uri. 

18. maja — amer. barv. komedija 
P O R K V S , ob 18. in 20. uri. 

19. maja — ZAPRTO! 

KINO PLAVŽ 
13. maja — ital. barv. erot. krim. 

film H O T E L K L E I N H O F F ob 19. in 
21. uri. 

14. maja — amer. barv. akcij. film. 
ŠTIRJE ASI ob 17., 19. in 21. uri. 

15. maja — amer. barv. pust. film-
TIGER J E ŠE ŽIV, ob 11. uri, ob 17. 
uri amer. barv. CS fant. film IMPE
RIJ VRAČA U D A R E C in ob 19. in 21. 
uri amer. barv. srhljivka B A R A K U 
DA - OPERACIJA LUCIFER. 

16. maja — amer. barv. srhljiv. 
B A R A K U D A - OPERACIJA LUCI
F E R ob 19. in 21. uri. 

17. maja — jug. barv. srhljivka 
V A R I O L A V E R A , ob 19. in 21. uri. 

18. maja - ZAPRTO! 
19. maja — honkon. barv. kung fu 

MAŠČEVANJE PREKRIŽANIH PE
STI, ob 19. in 21. uri. 

KINO DOVJE 
14'. maja — honkonški barv. kara

te film DEVICE S E D M E R I H MORIJ 
ob 20. uri. 

15. maja — ital. barv. pust. film 
R A Z B O J N I K Z MODRIMI OČMI, 
ob 20. uri. 

SPREMEMBA VOZNIH REDOV 
INTEGRAL, TOZD potniški promet Jesenice obvešča, da so se z 

9. majem spremenili vozni redi na naslednjih relacijah: 
1 Jesenice—Podmežakla 
odhod z Javornika ob 7.30 — Po — Pe; 
2. Jesenice—Javorniški rovt 

odhodi iz Javorniškega rovta ob 
7.35 V 

12.50 DŠP 
odhodi z Jesenic ob 

12.15 Po — Pe 
13.30 DŠP 
16.55 Po — Pe 

3. Jesenice—Breg—Breznika—Rodine 
odhod z Jesenic ob 7.00 DŠP 
odhod z Rodin ob 7.37 DŠP 
4. Jesenice—Trbiž 
odhod z Jesenic ob 8.15 So 
odhod iz Trbiža ob 12.30 So 
Legenda: Po — Pe — vozi od ponedeljka do petka 

DŠP — vozi v dnevih šolskega pouka 
V — vozi vsak dan 
So — vozi ob sobotah 

A B C P O M U R K A T R G O V S K A D E L O V N A O R G A N I Z A C I J A 
G O L I C A o. o. - ODBOR ZA D E L O V N A R A Z M E R J A TOZD 
D E L I K A T E S A O. SUB. O , J E S E N I C E , Titova 22 

objavlja prosta dela in naloge: 

— K U H A R I C E za potrebe bifejev TOZD s polnim delovnim časom 
za določen čas do 30. septembra 1983 zaradi začasnega povečanja 
obsega dela 

Pogoji: 
— dokončana gostinska šola — smer kuhar (lahko brez delovnih 

izkušenj), 
— dvoizmensko delo, 
— enomesečno poskusno delo. 
— ČISTILKE v bifeju poslovalnice 9 — Mojstrana, Triglavska 28, 

za določen čas s polovičnim delovnim časom 3,5 ure dnevno. 
Pogoji: 
— lahko z nedokončano osemletko, 
— enomesečno poskusno delo, 
— delovni čas od 17,30 do 21. ure. 
Kandidatke naj ponudbe pošljejo v osmih dneh po objavi na raslov: 
T D O GOLICA - kadrovska služba - Jesenice, Titova 22. 
O izbiri bodo kandidatke obveščene v 15 dneh po opravljenem 
postopku. 

A B C P O M U R K A , T R G O V S K A D E L O V N A ORGANIZACIJA 
o. o. - ODBOR ZA D E L O V N A R A Z M E R J A TOZD ROŽCA 
O. SUB. O, - J E S E N I C E , D E L A V S K A 11 

OBJAVLJA PROSTA DELA IN NALOGE: 

— dveh natakaric za bife na Blejski Dobravi 45/a 
s polnim delovnim časom za nedoločen čas. 

Pogoji: 
— dokončana gostinska šola — smer natakar, 
— dve leti ustreznih delovnih izkušenj, 
— dvoizmensko delo, 

— enomesečno poskusno delo. 

— Čistilke za poslovalnico 15 in bife poslovalnice 15 

Pogoji: 
— lahko z nedokončano osemletko, 
— enomesečno poskusno delo, 
— delovni čas od 17. do 21. ure 

Kandidatke naj ponudbe pošljejo na naslov: Trgovska delovna 
organizacija GOLICA — kadrovska služba — Jesenice, Titova 22, v 
osmih dneh po objavi. 

O izbiri bodo kandidatke obveščene v 15 dneh po opravljenem 
postopku. 

PD Dovje-Mojstrana na osnovi potreb po delavcih ter po sklepu ka
drovske komisije pri upravnem odboru društva ponovno razpisuje pro
sta dela in naloge: 
K U H A R v Aljaževem domu v Vratih — 1 oseba 

Pogoji: 1. kvalificiran kuhar-ica, zaželene so delovne izkušnje, 
2. priučen kuhar-ica z dvoletnimi delovnimi izkušnjami. 

Kandidatom nudimo možnost delovnega razmerja za nedoločen 
čas z obvezno celodnevno prisotnostjo v Aljaževem domu v Vratih v 
času sezone od 25. aprila do 30. oktobra. Osebni dohodek po dogovoru. 
Možnost prijave imajo tudi upokojenci. 

Prošnje pošljite na naslov: PD Dovje-Mojstrana, Savska c. 2, 64281 
Mojstrana. Podrobnejše informacije dobite na telefon 89-045. Rok pri
jave do 18. maja 1983. Kandidati bodo o izboru obveščeni v roku osmih 
dni po končanem razpisu. 



V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO PRVAKA ŽELEZARNE 
DELOVNI SKUPNOSTI KO-FI IN E-TKR-NG 

V domu Julke in Albina Pibernika na Ja-
vorniku je v organizaciji strelske družine 
Triglav potekalo prvenstvo Železarne v stre
ljanju z zračno puško. Udeležilo se ga je 470 
železarjev, od tega 62 žensk. 

REZULTATI ŽENSKE: 1. Majda Kralj, 
KO-FI, 165 krogov, 2. Vanda Eniko, RD, 146, 
3. Maja Junež, E-TKR-NG, 138, 4. Sonja 
Frelih, R D , 130, 5. Stanka Vulelija, D P , 120, 
6. Milena Lužnik, E-TKR-NG, 114, 7. Ljud
mila Kovačevič, Žicama, 105, 8. Vanja Sime-
nonov, KO-FI, 103, 9.Tjaša Kalan, Vzdrže
vanje, 102.10. Majda Kuraš, E-TKR-NG, 97, 
11. Tina Bernard, E-TKR-NG, 97 krogov itd. 

EKIPNO ŽENSKE: 1. KO-FI 358 krogov, 
2. E-TKR-NG 349, 3. Remontne del. 304, 
4. Družbena prehrana 265, 5. HVB 189, 
6. Transport 185, 7. Stroj. del. 164, 8. Valjar
na žice in prof. 156, 9. KSI 135, 10. Žicama 
105, 11. Vzdrževanje 102, 12. Vratni podboji 
82 in 13. Jeklarna 72 krogov. 

Po petih panogah je vrstni red ženskih 
ekip: 1. E-TKR-NG 78 točk, 2. KO-FI 72, 

'3. HVB 38, 4. Transport 36, 5. KSI 31, 
6. Strojne del. 30, 7. Družb. preh. 24, 8. rem. 
del. 21, 9. Žicama 19,10. jeklarna 13,11. HVJ 
13 točk, 

E K I P N O M O Š K I ( P O Š E S T I H P A N O 
G A H ) : 1. E-TKR-NG 157 točk, 2. Jeklarna 
136, 3. Rem. del. 124, 4. Vzdrževanje 111, 
5. KSI 106, 6. Energetika 99, 7. Str. del. 93, 
8. Žicama 92, 9. Transport 89, 10. HVB 85, 
11. VBŠ 85, 12. HVJ. 80, 13. Livarna 66, 
14. KO-FI 58, 15. Elektrode 50, 16. Valj. deb. 
pl. 39,17. Vratni podboji 37,18. Žebljarna 31, 
19. Plavž 29, 20. Valj. žice in prof. 27, 
21. Druž. preh. 27, 22. Profilarna 24, 23. Je
klovlek 22 točk. 

MOŠKI: 1. Franc Bizjak E-TKR-NG, 161, 
2. Zdravko Grebenšek, Vzdrževanje, 161, 
3. Mitja Košir, E-TKR-NG, 160, 4. Vinko Se-
dej, Energetika, 158, 5. Venčeslav Lapajne, 
Žebljarna, 158. 6. Marjan Benet, E-TKR-NG, 
156, 7. Žare Ložar, E-TKR-NG, 156, 8. Rudi 
Šapek, Vzdrževanje, 155, 9. Sandi Lužnik, 
HVJ, 155,10. Peter Basara, Žicama, 154 kro
gov itd. 

EKIPNO MOŠKI: 1. E-TKR-NG 780 kro
gov, 2. Energetika 717, 3. Vzdrževanje 708, 
4. Rem. del. 700, 5. Transport 694,6. KSI 690, 
7. HVB 685,8, Str. del. 679, 9. Zičarna 675, 
10. Žebljarna 667, 11. Jeklarna 636, 12. HVJ 
614, 13. VBŠ 613, 14. Livarna 597, 15. Vratni 
podboji 593, 16. Druž. preh. 573, 17. Elektro
de 561, 18. KO-FI 377, 19. Valj. žice in prof. 
329, 20. Valj. deb. ploč. 280, 21. Profilarna 
145, 22. Plavž 133, 23. Jeklovlek 18 krogov. 

Aktivni tekmovalci: 1. Janez Otrin, 
Transport, 181 krogov. 

Rezultati udeležbe po šestih panogah: 
1. Livarna 145 točk, 2. E - T K R - N G 117, 
3. Transport 101, 4. Energetika 99, 5. Str. del. 

93, 6. HVB 90, 7. Žičarna 85, 8. Vrat. podboji 
83, 9. Rem. del. 74, 10. KSI 69, 1. KO-FI 64, 
12. Vzdrževanje 61, 13. VBŠ 56, 14. HVJ 55, 
in 15. Jeklarna 52 točk. 

Rezidtati posameznikov po petih pano
gah: 

ŽENSKE: 1. Milena Lužnik, E-TKR-NG, 
322 točk, 2. Saša Koflar, -KO-FI, 298, 3. Mar
jana Svetina, KO-FI, 247, 4. Marjetka Ko-
blar, E-TKR-NG, 237, 5. Bojana Kobentar, 
E-TKR-NG, 235, 6. Veronika Korošec, 
E-TKR-NG, 223, 7. Tina Bernard, E-TKR-
NG, 223, 8. Bogdana Hribar, E-TKR-NG, 
204, 9. Marija Petrič, E-TKR-NG, 200, 
10. Nuša Bundalo, KO-FI, 182, 11. Simona 
Smolej, E-TKR-NG, 179, 12. Danica Am
brož, Str. del., 166, 13. Joži Mavser, Tran
sport, 155, 14. Marija Junež, E-TKR-NG, 
153, 15. Andreja Pavlic, Transport, 143, 
16. Majda Kralj, KO-FI, 137, 17. Antonija 
Klinar, KO-FI, 133, 18. Ljudmila Šega, E-
TKR-NG, 126, 19. Branka Rebolj, E-TKR-
NG, 122, 20. Vida Jelovčan, KO-FI, 121 točk. 

MOŠKI: 1. Janez Babic, E-TKR-NG, 2031 
točk, 2. Franc Legat, Jeklarna, 1729, 3. Anton 
Kalan, E-TKR-NG, 1638, 4. Janez Smolej, 
VBŠ, 1527, 5. Dominik Soklič, Jeklarna, 
1516, 6. Branko Lendero, Vratni podboji, 
1493 točk, 7. Vladimir Klinar, KSI, 1421, 
8. Jože Vršej, Energetika, 1345, 9. Tonček 
Urbas, VBŠ, 1312, 10. Peter Kikelj, 
E-TKR-NG, 1293, 11. Bojan Erjavšek, KSI, 
1251, 12. Edvard Dobrave, KO-FI, 1245, 
12. Branko Klinar, Str. del. 1230, 14. Anton 
Mlakar, Jeklarna, 1222, 15. Miloš Kerenc, 
Transport, 1210, 16. Miro Kalan, Transport, 
1209, 17. Igor Logar, E-TKR-NG, 1206, 
18. Alojz Bohinc, VBŠ, 1184, 19. Žare Ložar, 
E-TKR-NG, 1163, 20. Drago Doki, Jeklarna, 
1143, 21. Jože Šebjanič, SD, 1132, 22. Alojz 
Mestek, E-TKR-NG, 1127, 23. Matjaž Vister, 
Energetika, 1115, 24. Janko Legat, KSI, 1087, 
25. Božidar Kero, VBŠ, 1069, 26. Slavko Ko-
selj, HVB, 1067, 27. Franc Horvat, Livarna, 
1066, 28. Vinko Mavric, Jeklarna, 1057, 
29. Ivan Šuštaršič, Vzdrževanje, 1057, 
30. Srečko Štern, Rem. del. 1045, 31. Matevž 
Rabič, Energetika, 1038, 32. Jože Smolej, 
HVB, 1033, 33. Leopold Bizalj, Stroj. del. 
1022, 34. Martin Pazlar, E-TKR-NG, 1012 
točk. 

ŽELEZARJI PRVI NA PETEROB0JU V HRASTNIKU 

V nedeljo, 8. maja, je bil v Hrastniku že 
16. tradicionalni športni peteroboj med de
lovnimi organizacijami Feralit Žalec, Donit 
Medvode, Sava Kranj, Steklarna Hrastnik 
in železarna Jesenice. Peteroboja se je iz 
naše Železarne udeležilo 60 športnic in 
Športnikov, organizator ekip pa je bila kot 
vsako Jeto komisija za šport pri koordinacij
skem svetu ZSMS Železarne. Nastopili smo 
v naslednjih panogah: mali nogomet, roko-
met, šah, ribolov, odbojka, kegljanje na as

faltu (moški in ženske), streljanje (moški in 
ženske), namizni tenis (moški in ženske) in 
pikado (ženske). 

REZULTATI: 
MALI NOGOMET: 1. Feralit Žalec, 2. Že

lezarna Jesenice, 3. Sava Kranj, 4. Steklarna 
Hrastnik, 5. Donit Medvode. 

ROKOMET: 1. Donit Medvode, 2. Sava 
Kranj, 3. Železarna Jesenice, 4. Steklarna 
Hrastnik, 5. Feralit Žalec 

ŠAH: 1. Železarna Jesenice, 2. Sava Kranj, 
3. Donit Medvode, 4. Feralit Žalec, 5. Ste
klarna Hm^tnik. 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO - MO
ŠKI: 1. Steklarna Hrastnik, 2: Feralit Žalec, 
3. Sava Kranj, 4. Donit Medvode, S. Železar
na Jesenice. 

ŠPORTNI RIBOLOV: 1. Sava Kranj, 2. 
Donit Medvode, 3. Steklarna Hrastnik, 4. 
Feralit Žalec, 5. Železarna Jesenice. 

KEGLJANJE — MOŠKI: 1. Železarna Je
senice, 2. Steklarna Hrastnik, 3. Donit Med
vode, 4. Sava Kranj, 5. Feralit Žalec. 

ODBOJKA: 1. Feralit, 2. Železarna Jes., 3. 
Sava, 4. Donit, 5. Steklarna. 

NAMIZNI TENIS — MOŠKI: 1. Steklarna, 
2. ŽJ, 3. Donit, 4. Feralit, 5. Sava. 

STRELJANJE - ŽENSKE: 1. Steklarna, 
2. ŽJ. 3. Feralit, 4, Sava, 5. Donit. 

PIKADO — ŽENSKE: 1. Feralit, 2. Ste
klarna, 3. Sava, 4. Donit, 5. ŽJ. 

KEGLJANJE - ŽENSKE: 1. Steklarna, 2. 
Donit, 3. Sava, 4. ŽJ, 5. Feralit. 

NAMIZNI TENIS — ŽENSKE: 1. Steklar
na, 2. Feralit, 3. ŽJ, 4. Sava, 5. Donit. 

SKUPNO ŽENSKE: 1. Steklarna Hrastnik 
19 točk, 2. Feralit Žalec 13 točk, 3. Železarna 
Jesenice 10 točk, '4. Sava Kranj 10 točk in 
Donit Medvode 8 točk. 

KONČNI VRSTNI RED: 1. Železarna Je
senice 27 točk, 2. Sava Kranj 25 točk, 3. Ste
klarna Hrastnik 23 točk, 4. Donit Medvode 
23 točk in Feralit Žalec 22 točk. 

Iz rezultatov je razvidno, da je bila kon
kurenca letos zelo izenačena in zato tudi ra
zlike zelo majhne. Jeseniški železarji so le
tos prehodni pokal osvojili že petič in ga s 
tem dobili v trajno last. Hrastničani so se 
pokazali kot dobri organizatorji, kljub temu, 
da je prireditev motilo slabo vreme. 

Omeniti je potrebno, da je pokal za fair 
-play, ki je poimenovan po ustanovitelju tega 
peteroboja, preminulem Janezu Jenku, pre
jela ekipa Donita iz Medvod. 

Vsi udeleženci so na zaključni prireditvi 
menili, da takšne prireditve niso samo mer
jenje moči na športnem področju, ampak 
krepijo med drugim tudi tovariške vezi med 
delavci delovnih organizacij, ki so si kljub 
različnim dejavnostim po težkem delu ozi
roma delovnih pogojih zelo sorodne. 

Organizator naslednjega peteroboja leta 
1984 je železarna Jesenice. 

Z. 

NAŠI PIONIRJI ŠE NISO DORASLI NAJBOLJŠIM 

Na letošnjem namiznoteniškem prven
stvu Slovenije, ki je bilo pred kratkim na 
Jesenicah, so bili zbrani vsi najboljši 
pionirji in pionirke, kar jih premore Slo
venija. Dva dni trajajoče borbe dvanajstih 
ekip pionirjev in dvanajstih ekip pionirk 
so pokazale lep namizni tenis, predvsem pa 
to, da ima Slovenija zelo veliko število 
dobrega mladega kadra. Opaziti je bilo, da 
se mladi rod fantov razvija predvsem izven 
Ljubljane, to je v Murski Soboti, Ravnah in 
Kočevju, medtem ko so pri dekletih prsd-
njačile Ljubljančanke. V prihodnji sezoni 
pa bodo skoraj vsi igralci, ki so igrali v 
pionirskih ekipah, uvrščene na prva štiri 
mesta, že prišli v kategorijo mladincev, 
med tem ko bodo igralke prvouvrščene 
ekipe Dirije še eno leto nastopale v skupini 
pionirk. 

Jeseniške ekipe pionirk in pionirjev, ki 
so letos nastopile prvič v finalnem delu pr
venstva SRS, so že s samo uvrstitvijo v za
ključni del prvenstva dosegle zadovoljiv 
uspeh, ni pa bilo pričakovati vidnejšega 
uspeha zaradi njihove mladosti. Po prika
zanih igrah boljše uvrstitve lahko pričaku
jemo šele v naslednjih letih, ko bodo 
starejši igralci in igralke prešli v mladin
sko kategorijo. 

Jeseniška ekipa pionirjev se je proti pri
čakovanju uvrstila na osmo mesto, med

tem ko sta ekipi pionirk zavzeli 10. oziro
ma 11. mesto. Pri pionirjih je zmagala 
ekipa Fužin ar j a iz Raven pred Kočevjem 
in Mursko Soboto, v skupini pionirk pa je 
zmagala ekipa Ilirije iz Ljubljane pred 
Ptujem in Triglavom. 

Na republiškem selekcijskem turnirju 
pionirk SRS v Ljubljani so igralke Jesenic 
osvojile naslednja mesta: v prvi skupini 
Aupičeva 6. mesto in Markeževa 9. mesto, 
v drugi skupini Avdičeva 4. in Šavorjeva 8. 
mesto ter v tretji skupini Anzljeva 8. 
mesto. Tako Aupičeva kot Avdičeva sta 
tokrat zaradi starosti nastopili zadnjikrat 
v skupini pionirk, zato doseženi mesti ne 
pomenita posebno dobrega izhodiščnega 
položaja za nastope v prihodnji sezoni v 
skupini mladink, med tem ko sta doseženi 
mesti Markeževe in Šavorjeve, ki bosta 
igrali v skupini pionirk še tri sezone, zelo 
obetavni. 

Na republiškem turnirju pionirjev SRS v 
Novi Gorici so pionirji Jesenic osvojili: v 
prvi skupini Pajk 5. mesto, v 3. skupini 

_ FerbeŽar 7. mesto in v 4. skupini Džukič 1. 
mesto. Tudi za Pajka velja, da je bil to nje-
zadnji nastop v skupini pionirjev, med tem 
ko bosta FerbeŽar in Džukič nastopala v 
tej kategoriji še tri oziroma dve leti. 
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12. SREČANJE SLOVENSKIH PLANINCEV 
Koordinacijski odbor planinskih društev občine Jesenice vabi člane, da se prija

vijo pri svojem planinskem društvu 
ZA 12. SREČANJE SLOVENSKIH PLANINCEV 

iz Julijske krajine, Koroške in Slovenije, ki bo v NABREŽINI pri TRSTU 
v nedeljo, 19. junija 
Društva sprejemamo prijave najkasneje do 27. maja. Ker moramo zaprositi za 

oprostitev depozita za prehod prek meje, so nam potrebne številke potnih listov. 

OBČINSKO 
PRVENSTVO 

V GIMNASTIKI 
IN POLIGONU 

V PETEK. 13. MAJA 
Društvo za telesno vzgojo in 

Športno rekreacijo Partizan Jese
nice organizira pod pokrovitelj
stvom ZTKO Jesenice občinsko^>r-
venstvo v poligonu in gimnastiki. 

V poligonu se bodo pomerili ci
cibani in cicibanke, medtem ko 
bodo pionirji in pionirke pokazali 
svoje znanje na bradlji, parterju, 
preskoku, drogu in gredi. 

Tekmovanje se bo pričelo ob 
17. uri v telovadnici društva. 

REPUBLIŠKO PRVENSTVO 
KEGLJAČEV V METU 

NA DALJAVO NA ASFALTU 
Kegljači na ledu, ki so uspešno zaključili 

zimsko sezono, nadaljujejo s tekmovanji na 
asfaltu. V nedeljo, 8. maja, je pri hotelu La-
rix v Kranjski gori potekalo republiško pr
venstvo posameznikov v metu na daljavo na 
asfaltu. Prvenstvo je organizirala Zveza za 
kegljanje na ledu Slovenije.za izvedbo pa so 
poskrbeli člani domačega kegljaškega kluba 
v Kranjski gori. 

Nastopilo je 27 tekmovalcev iz petih klu
bov: Mislinje, Bleda, Jesenic, Kranjske gore 
in Rateč. Prvih šest tekmovalcev si je pribo
rilo pravico za nastop na evropskem pokalu 
v metu na daljavo na asfaltu, ki bo 29. maja 
v Kranjski gori. 

REZULTATI: 1. Stane Koprivnikar (Misli-
nja) 74,20 m, 2. Jurij Potočnik (Bled) 73,85, 3. 
Ivan Zeleznikar (Jesenice) 72,70, 4. Viktor 
Borovnik (Mislinja) 70,50, 5. Jože Špolad 
69,90, 6. Janko Jelovčan 67,15 (oba Kranjska 
gora), 7. Rudi Šapek 62,75, 8. Lado Sodja 
61,80, 9. Milan Čop 61.50, 10. Stane Mlekuž 
61.50 (vsi Jeseniee). 

J. R. 

R0DMAN PRVI NA 
PRVOMAJSKEM 

TURNIRJU 

V počastitev 1. maja je bil v Šahovskem 
domu na Jesenicah vsakoletni turnir, na ka
terem je sodelovalo osemnajst šahistov. Za
radi dolžine posameznih partij je turnir po
tekal po švicarskem sistemu (devet kol), 
zmagal pa je Franci Rodman, ki je za pol 
točke prehitel Lada Krajnika. Na turnirju 
niso igrali nekateri najboljši jeseniški igral
ci, kljub temu pa je bil turnir zelo izenačen 
in zanimiv. 

Vrstni red: 1. Franci Rodman 7,5, 2. Lado 
Krajnik 7, 3. Anton Krničar 6, 4.-6. Tone 
Kpnobelj, Nada Marušič in Franci Ravnik 
5,5, 7.-8. Peter Florjančič in Vojislav Ivelja. 
5, 9.—10. Drago Šteblaj in Marjan Lužnik 
4,5,14.—15. Vikica Marušič in Božo Zaje 3,5, 
16. Irena Ravnik 2,5, 17. Suvad Šarič in 18. 
Ivan Utroša 1.5 točke.^ 

Šest najboljših je bilo nagrajenih, nagra
jeni pa so bili tudi najboljši drugo, tretje in 
četrtokategornik ter najboljša ženska. Med 
najmlajšimi udeleženci so odlično igrali tu
di pionirji Marko Pazlar in Ivan Utroša ter 

, pionirke Vikica Marušič in Irena Ravnik. 
Nagrado za najboljšo žensko pa je dobila 
Nada Marušič. 

TK 

ROKOMETNI TURNIR 
ZA UČENCE 

OSNOVNIH ŠOL 
V okviru tekmovanj v mesecu mladosti je 

šolsko športno društvo COŠ Tone Čufar pri
redilo rokometni turnir za ekipe osnovnih 
šol, ki je bil v četrtek, 5. maja. Udeležile so 
se ga ekipe fantov in deklet iz naslednjih os
novnih šol: Prežihov Voranc Jesenice, Tone 
Čufar Jesenice, Gorenjski odred Žirovnica, 
Jeseniško-bohinjski odred Kranjska gora in 
Karavanških kurirjev NOV Koroška Bela. 
Na tekmovanje se je prijavilo šest ekip fan
tov in štiri ekipe deklet. 

V predtekmovanju je najprej po razburlji
vi in izenačeni tekmi prva ekipa OŠ in 
Kranjske gore premagala fante iz Koroške 
Bele. NiČ manj razburljiv ni bil jeseniški 
derbi, v katerem so prepričljivo slavili učen
ci OŠ Tone Čufar med ekipo OŠ Prežihov 
Voranc. V zadnji tekmi predtekmovanja je 
ekipa OŠ iz Žirovnice premagala ekipo iz 
Kranjske gore II. Za končno zmago so se ta
ko borile tri neporažene ekipe: Kranjska go
ra I, Tone Čufar in Žirovnica. 

Najboljšo igro so prikazali učenci naše šo
le, ki so najprej premagali Žirovničane s 
14:12, nato pa še KranjskogorČane s 14:13. 
Zadnja tekma je bila še posebej razburljiva, 
saj se je končala neodločeno, in je bil zma
govalec znan šele po streljanju sedemme-
trovk. Omenim naj, da je ekipa OŠ Tone Ču
far odigrala tri tekme, tekmo več kot ostale 
ekipe, zato je njihov končni uspeh še toliko 
večji. 

Vrstni red deških ekip: 1. OŠ Tone Čufar, 
2. OŠ JeseniŠko-bohinjski odred Kranjska 
gora L, 3. OŠ Gorenjski odred Žirovnica. 

Zanimivi so bili tudi rokometni boji za 
zmago med dekleti. 

V predtekmovanju so v dinamični tekmi 
najprej učenke OS Tone Čutar premagale 
Kranjskogorčanke, učenke OŠ Prežihov Vo
ranc pa vrstnice iz Žirovnice. V zaključni 
tekmi za prvo mesto sta se pomerili zmago
valni ekipi iz predtekmovanja. Tudi ta jese
niški derbi so dobile učenke OŠ Tone Cufar 
z rezultatom 10:7 in zasluženo osvojile prvo 
mesto. 

Rokometni turnir se je tako končal z dvoj
nim uspehom rokometnih ekip OŠ Tone Ču
far. 

Diana DrakuliČ, 
Novinarski krožek 
COŠ Tone Čufar 

P0LFINALE ZA PRVENSTVO SFRJ NA JESENICAH 
Ljubitelji kegljanja na asfaltu obveščamo, da si lahko ogledajo nastop osmih 

najboljših ekip zahodne zvezne lige v polfinalnih bojih prvenstva SFRJ. Te ekipe se 
bodo pomerile med seboj na kegljišču v Podmežakli in kegljišču Jelovica na Bledu v 
dveh tekmovalnih dnevih. 

Tekmovanje se bo pričelo danes, 12. maja, ob 16. uri z nastopom ekipe 
MedveŠČaka iz Zagreba, katera nato odhaja na mednarodni turnir na Dunaj. V 
ekipi MedveŠČaka igra vrsta kvalitetnih kegljacev, na Čelu s svetovnim prvakom 
Nikolo Dragašem. 14. in 15. maja se bodo pomerile še ostale ekipe, med katerimi so 
tri iz Slovenije: ekipa Čarde iz Murske Sobote na čelu z Mirom Stržajem, ekipa 
Gradisa iz Ljubljane in ekipa Konstruktorja iz Maribora. 

Tekmovanje se bo v soboto, 14. maja, pričelo ob 11. uri, v nedeljo, 15. maja, pa 
ob 9. uri. ; • 

Kegljaški klub Jesenice vabi, da si te zanimive nastope nagih najboljših 
kegljacev ogledate v Čim večjem številu. 

UO KKA JESENICE 

KOŠARKA 

JESENICE : JUGOSLAVIJA 105:126 (52:63) 

Dvorana ZIC na Jesenicah, gledalcev 900, 
sodila sta Oblak iz Ljubljane in Samardžija 
x Jesenic. 

Jesenice : VujačiČ 4, Narobe, Dražen Pe
trovič (Šibenka — Šibenik) 26, Ivanovič (Bo-
rac — Čačak) 19, Rizvanovič, Poljak (Jugo-
plastika Split) 22, Pirih 2, Brgant, Lunder, 
Trifko%ič, Smolej, Janjič 4, Alibegovič, 2, 
Matučec 6, Jelovčan 2, Avdija (Crvena zvez
da Beograd) 18. 

Jugoslavija : Sunara 16, Savovič4, Kiča-
novič 33, Žižič 4, Čosič 14, Radovanovič 21, 
Slavnič 14, Dalipagič 20. 

Jeseniškimi ljubiteljem športa, ki so do 
zadnjega kotička napolnili telovadnico ŽIC, 
so se po dvanajstih letih spet predstavili naj
boljši jugoslovanski košarkarji, moštvo, ki je 
osvojilo vsa športna odliČja, ki se jih sploh 
osvojiti da. Na Jesenice so prišli iz Kranjske 
gore, kjer so se pripravljali za nastope na 
evropskem prvenstvu, ki bo v mesecu maju 
v Franciji. 

Jeseniški košarkarji so seveda nastopili 
okrepljeni s štirimi reprezentanti, Draže-
nom Petrovičem, Tvanovičem, Poljakom in 
Avdijo. Igra je vse do desete minute prvega 
dela potekala enakovredno, enkrat so Jese
ničani celo povedli (29:28), kar so gledalci 
burno pozdravili. V nadaljevanju se domaČi, 
čeprav okrepljeni, mojstrom kot so Kičano-
vič, Dalipagič, Žižič, Čosič, Slavnič in Rado
vanovič niso mogli upirati. Vsi so igrali pri
zadevno, starejši reprezentanti pa so mlaj
šim spet pokazali, kdo je glavni, mlajši pa so 
se zagrizeno borili za mesto v reprezentan
ci, vsi skupaj pa niso pozabili navdušiti pri
sotnih s privlačno košarko. 

* Tudi jeseniški košarkarji so se dobro 
vključili v igro, dosegli nekaj košev, svojo 
sodniško nalogo pa sta v zadovoljstvo vseh 
dobro opravila Oblak in Samardžija. 

Vsekakor je ta tekma popestrila jesenišl" • 
športno ponudbo, nabito polna d\. raj! 
je dokaz, da imajo ljudje na Jesenicah 
šarko rad* _.»to je treba storiti vse, da hi biio 
takih prireditev še več in da bi tudi jese-iški 
košarkarji napredovali jn dosegli tako kako
vostno stopnjo, ki bi v ŽIC privabila več gle
dalcev kot v pretekli sezoni. 

Ob slovesu je zvezni trener Josip Džerdža 
izrazil zadovoljstvo nad organizacijo tekme 
in obljubil, da bo reprezentanca Jugoslavije. 
Če bo to le možno, na Jesenicah še gosto
vala. 

PRIČENJA 
GORENJSKA LIGA 

V soboto in nedeljo bodo s tekmovanjem 
pričeli košarkarji in košarkarice Gorenjske. 
V tekmovanju se bodo iz jeseniške oDČirie 
vključila moštva KK Jesenice, TVD Parti
zan iz Žirovnice in KK Mojstrana. 

Medobčinska košarkarska zveza Gorenj
ske je letos organizirala naslednja tekmova
nja: slovensko ligo za mladinke, v kateri bo
do igrali: Sava-Kranj, Kladivar-Žiri, Loka-
invest-Škofja Loka, Mengeš in Jesenice: 
člansko ligo ligašev: Triglav-Kranj, Elan-
Begunje, Lokainvest-Škofja Loka, Radovlji
ca in Jesenice; ligo članov — sever: Veriga-
Lesce, Planika-Kranj, Sava-Kranj, Kropa, 
Kokra B-Kranj, TVD Partizan-Žirovnica in 
Mojstrana; mladinci: Triglav-Kranj, Loka
invest-Škofja Loka, Šenčur, Radovljica, Je
senice, kadeti: Kladivar-Žiri, Gorenja vas. 
Šenčur, Triglav A-Kranj, Triglav B-Kranj, 
Lokainvest-Skofja Loka, Radovljica in Jese
nice; kadetinje: Kladivar-Žiri, Sava-Kranj. 
Lokainvest-Škofja Loka in Jesenice. 

Jeseniške košarkarje in košarkarice čaka 
pestra sezona, že ob tem koncu tedna pa bo
do na sporedu naslednja srečanja: sobota, 
15. maja: mladinke-Jesenice : Mengeš, ob 
9 uri, mladinci-Jesenice : Radovljica ob 
19 . uri, kadeti pa bodo gostovali v Šenčurju. 
Tekme članov bodo ob sredah; v sredo, 
18. maja, ob 19. uri se bodo pomerili košar
karji Jesenic in Radovljice na Jesenicah, 
Vse tekme jeseniških ekip bodo na zuna
njem igrišču v Podmežakli. 

M. B. 

Kranjska gora v maju (foto B. BlenkuŠ) 

USPEŠNA IZVEDBA PETEGA SLAVKOVEGA MEM0RIALA 
. Planinci iz Martuljka smo v nedeljo iz

vedli meddruštveno tekmovanje v veleslalo
mu pod ostenjem Špika, kjer se vsako leto 
zberemo in obudimo spomin na mladega 
Športnika, planinca in reševalca, ki se je 
pred leti ponesrečil v Španiji. 

Tokrat oblaki niso obetali lepega vreme
na, toda predhodnica je sporočila, da se pod 
Špikom jasni. Posamezno in v skupinicah 
smo otovorjeni s smučmi spešili proti zave
tišču, kamor smo prispeli po enourni hitri 
hoji, premočeni zaradi dežja in strme poti. 
Žene kar niso mogle nakuhati dovolj čaja in 
zavetišče je kmalu postalo premajhno za 
množico tekmovalcev in spremljevalcev. Za
to smo se odpravili na progo in jo z združe
nimi močmi še enkrat steptali. Premočeni, 
vendar dobro ogreti, smo pričakali začetek 
tekme, ki je stekla gladko, v splošno zado
voljstvo 53 nastopajočih. 

Po nastopu smo se vrnili k zavetišču, kajti 
dež ni prenehal. Uredili smo kartončke z 
uvrstitvami, razglasili rezultate in se nato 
za doživetje bogatejši napotili v dolino. 

REZULTATI: 
PIONIRJI: Dimitrij Lomovšek, Jes., 31.07, 

2. Janez Zidar, Jes., 32.11. 3. Uroš Pavlovčič 
Mojstrana, 32.13. 4. Blaž Knific, Mojstr., 5. 
Gašper Eržen, Mojstr., 6. Andrej Kunstelj, 
Kr. gora, 7. Martin Pavlovič, Mojstr., 

PIONIRKE: 1. Mojca Robič, Martulj., 
36.38,. 

MLADINCI: 1. Aieš Podrekar, Mojstr., 
27.49 (najboljši čas vseh nastopajočih), 2. j 
Martin Grilc, Kr. gora 28.44, 3. Jani Horvat, [ 
Kr. gora, 29.68,4. Sergej Poljšak Jes,. 5. Robi 
Klinar, Jes., 6. Franci Teraž, Mojstr., 7. Ja- [ 
nez Grilc, Kr. gora, 8. Roman Mertelj, Mar
tulj., 9. Tomaž Koblar, Jes., 10. Matjaž Rav-
hekar, Kr. gora, 11. Samo Cuznar, Kr. gora, 
12. Dušan Novosel, Martulj., 13. Darko Pe-
ternel, Martulj., 14. Andrej Saubah, Martulj. 

MLADINKE: I. Alenka Eniko, Jes., 32.51., 
2. Romana Skrile, Martulj., 32.71, 3. Betka 
Gregori, Martulj., 35.97, 4. Bojana Hlebanja, 
Martulj., 5. Tadeja Zupančič, Martulj. 

MLAJŠI ČLANI: Janez Martelj, Mertulj., 
283, 2. Jože Martinjak, Mojstr., 29.18, 3. 
Alojz Boršnik, Jes, 29.64,4. IngoRobič, Mar
tulj., 5. Andrej Kolenc, Kr. gora; 

ČLANICE: 1. Vesna Dolžan, Martulj.. 
30.45, 2. Mirjam Martinovič, Martulj., 37.25. 
3. Renata Mertelj, Martulj., 59.17; 

ST. ČLANI: Janez Brojan, Mojstr., 29.35, 2. 
Janez Kunstelj, Kr. gora, 30.85, 3. Milan Ro
bič, Martulj., 33.32, 4. Martin Cufar, Mojstr.. 
5. Marjan Kejžar, Jes., 6. Anton Oman, Mar
tulj., 7. Stanko Kofler, Mojstr. 

EKIPNO: 1. Martuljek (V. Dolžan, R, Mer
telj, J. Mertelj, M. Robič) 2.03.89, 2. Jesenice 
(A. Eniko, S. Poljšak, A. Boršnik, M. Kejžar) 
2.06.76. Milan Robič 

2. IN 3. KOLO GORENJSKEGA PRVENSTVA V JUDU 
ZA PIONIRJE 

Pred praznikom, 27. aprila, je bilo v te
lovadnici TVD Partizan na Jesenicah dru
go kolo pionirskega prvenstva Gorenjske v 
judu. Nastopilo je petdeset pionirjev iz 
Kranja, Žirov in Jesenic. Največ uspeha so 
imeli tekmovalci iz Žirov, ki so osvojili tri 
prva mesta. 

Judoisti so bili razdeljeni v pet kategorij, 
sodila pa sta Markič iz Kranja in Dvoršak 
z Jesenic 

Domači judoisti so zasedli naslednja me
sta: v kategoriji do 30 kg je bil Matarugič 
tretji in Uzeirovič peti, v kategoriji do 
34 kg je Jerenič zasedel četrto mesto, Go-
razd Bohinc pa peto, v kategoriji do 38 kg 
je Rjazancev zasedel peto mesto, v katego
riji do 42 kg je zabeležil edino jeseniško 
zmago Vidic KrevSl je bil tretji in Šmitrnn 

četrti, v kategoriji nad 42 kg je Dami r 
Bohinc izpadel že v prvem kolu. 

V Žireh je bilo v nedeljo, 6. maja, tretje 
kolo ekipnega prvenstva Gorenjske za pio
nirje Takrat je nastopilo manj judoistov 
kot na Jesenicah. Ekipa Triglava iz Kranja 
sploh ni prišla na tekmovanje. Tudi tokrat 
so največ uspeha imeli judoisti iz Žirov. Je
seničani tokrat niso posegli po vidnejših 
uvrstitvah, kar pa tudi ni smisel teh 
srečanj, ki se jih udeležujejo le najmlajši 
judoisti — začetniki, katerim primanjkuje 
tekmovanj. Po treh kolih je v vodstvu 
ekipa Žirov pred ŠŠD France Prešeren it 
Kranja, Jesenicami in Triglavom Kranj. 

Četrto kolo ekipnega prvenstva Gorenj
ske za pionirje bo 13. maja v Kranju. 

-tok 


