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od 1. januarja 1962 kot tednik. Glasilo je ob 25-letnici predsednik Tito 
odlikoval z ordenom zaslug za narod s srebrno zvezdo. Glavni in odgo
vorni urednik Mile Crnpvič, tehnični urednik — novinar Dare Bradaškja, 
lektorica — novinarka Cvetka Martinčič, novinarka Lilijana Kos, admini
stracija — Marija Lužnik in Mira Keserovič. Naslov: Uredništvo Železar-
ja, SOZD SŽ — Železarna Jesenice. Številke internih telefonov: urednik 
26-18, novinarji 26-19, administracija 26-21. Stavek in tehnično obliko
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DVIG SPLOŠNE KULTURNE RAVNI EDEN TEMELJNIH 
STRATEŠKIH CILJEV NAŠEGA DRUŽBENEGA 

RAZVOJA 
V ponedeljek, 17. junija, bo na plenarni seji centralnega komi

teja Zveze komunistov Slovenije sklenjena petmesečna javna raz
prava o kulturi, ki je mnogokje dobila široko frontno razsežnost, 
marsikje pa samo značaj kampanje, ki jo je pač treba opraviti. 
Vsekakor se že v samem odnosu do javnih razprav kaže razume
vanje kulture v naši socialistični samoupravni družbi, ki jo mnogi 
še vedno pojmujejo kot zgolj sprostitev, razvedrilo po delu ali kot 
zgolj kulturno umetniško udejstvovanje, čeprav jo ustava oprede
ljuje kot subjektivno silo proizvajalnih sil, kot način življenja in 
odnosov med ljudmi in čeprav jo dolgoročni program gospodarske 
stabilizacije navaja kot faktor stabilizacije. Mnogi nočejo ali ne 
znajo razumeti, da je dvig splošne kulturne ravni naše družbe, ki 
jo seveda sestavljajo posamezniki, eden temeljnih strateških ciljev 
našega družbenega razvoja, eden od temeljnih pogojev, da se iz-
kopljemo iz današnje gospodarske pa tudi moralno-kulturne kri
ze in da se prebijemo na višjo stopnjo tehnologije, ekonomike in 
organizacije dela. 

Vsak dan se srečujemo na vseh področjih dela z deklaracija
mi o večji delovni in tehnološki disciplini, o višji kvaliteti dela in 
odgovornosti, o množični inventivni dejavnosti in hitrejšem pro
doru novih znanj in spoznanj, o večji varnostni kulturi. . . , o opi
ranju na lastne sile, hkrati pa se do bistvenih dejavnikov, ki bi nas 
pripeljali do tega, obnašamo brezbrižno, kakor da to ne bi imelo 
nikakršne zveze s človekom, njegovo osebnostjo, izobrazbo in kul
turnim nivojem. Ob tem seveda lahko upravičeno podvomimo o 
zavesti in kulturni ravni pri tistih, ki bi morali pospeševati in or
ganizirano skrbeti za dviganje kulturne ravni delovnih ljudi in 
občanov in njihove zavesti o potrebi lastnega izobraževanja. 

Tudi na tem področju, kakor na mnogih drugih, zaostajamo 
za uresničevanjem naše ustave, ki kulturo uvršča med bistvene 
dejavnike večje produktivnosti dela, razvoja ustvarjalnih sil ljudi 
in vsestranskega razvoja osebnosti, humaniziranja socialističnih 
samoupravnih odnosov in splošnega napredka družbe. To pomeni, 
da sta socialistično samoupravno združeno delo in socialistična 
samoupravna kultura nerazdružljivi enoti, druga drugi pogoj, 
možnosti , ki jih lahko uresničujemo le hkrati. 

Ko človek prebira razne sanacijske in stabilizacijske progra
me organizacij združenega dela, se kar zgrozi, ko se od delavcev 
zahteva večja delovna in tehnološka disciplina, večja produktiv
nost in kvaliteta dela in podobno, v programih pa se kljub nizki 
kvalifikacijski strukturi delavcev ne postavlja zahteva po organi
ziranih prizadevanjih za dviganje splošne kulturne ravni delavcev 
in njihove vednosti o družbi in ljudeh, kar je neločljivo povezano z 
uspešnim reševanjem nalog, pred katerimi so se znašli. Ko govo
rimo o splošni kulturni ravni, mislimo tudi na kulturo dela, ki je 
pri uresničevanju omenjenih nalog še kako pomembna. Pri tem 
ne gre samo za urejeno delovno okolje, temveč in predvsem za 
kulturo dela, to je odnos do dela, izdelka, materiala, sodelav
cev . . . Za uveljavljanje take kulturne delovne zavesti, da bodo lju
dje dejansko cenili delo kot smotrno dejavnost, pri kateri upora
bljajo vse svoje umske in fizične sposobnosti za preoblikovanje 
predmetov narave v koristne predmete. Delo, s katerim človek za
vestno producira sredstva za svoje življenje, delo, zaradi katerega 
se človek razlikuje od živali. Da je vsako delo, ki je v socializmu 
od družbe priznano kot družbeno koristno delo, svobodno in ča
stno delo ter s tem pogoj za. udeležbo na ustvarjenem družbenem 
proizvodu in za odločanje o pogojih in rezultatih svojega dela. 

Ob bok vsemu temu bi seveda lahko postavili vprašanje poli
tične kulture in kulturnosti politike. Ali je, na primer, moralno 
oziroma kulturno, da se načelno izrekamo za spoštovanje neod
tujljivih pravic delavcev pri razpolaganju z realiziranim dohod
kom in v okviru tega z delitvijo po delu in rezultatih dela, v praksi 
pa v imenu tega ali onega cilja pozabljamo na to. Tako ravnanje je 
družbeno sramotno, nemoralno in nekulturno, čeprav ga veliko
krat ne upamo imenovati s pravim imenom. 

Seveda se zavedamo, da vse to dogajanje v naši družbi pred
stavlja proces, katerega daljnosežnosti se dostikrat zaradi vsako
dnevnih stisk in težav ne zavedamo dovolj, ali ga pa ne poznamo, 
kar pa je spet pogojeno z nivofem kulture in poznavanjem družbe
nih zakonitosti. In prav v uvodu omenjena javna razprava m ple
narna seja centralnega komiteja ZKS naj bi bolj utrdila spoznanje 
o pomenu znanja in kulture za doseganje večje produktivnosti de
la in kvalitete. Joža Var l , predsednik Z K O Jesenice 

OSEBNI DOHODEK ZA MAJ 
O osebnih dohodkih za maj tokrat samo nekoliko grob oris, ker po

datkov še nismo uspeli podrobneje analizirati. 
Omeniti moramo, da smo v o b r a č u n s k e m mesecu maju presegli sa

mo minimaln i cilj poslovanja 4900 mio din, i n sicer za 6 %, kar seveda 
krepko vpliva na osebni dohodek meseca maja — zato je stimulacija za 
doseganje ciljev poslovanja za približno 2000 din na delavca nižja kot v 
aprilu. 

Drug tak faktor, k i je vplival na nižji OD, je proizvodnja. Tako po 
količini kakor tudi kvalitetno je majsko izvrševanje precej s labše od 
aprila, kar seveda pomeni tudi vrednostni izpad — nižjo realizacijo. 

Nižji je.tudi učinek, stimulacija, nadure, ure za manjkajoče , otežko-
čeni dodatek, to pa tudi zaradi delovnih dni (maj 21 dni — april 22 dni), 
torej je tudi efektivnih ur bilo manj. 

V s i ti faktorji vplivajo tako, da je OD za maj nižji za poprečno 
3377 din na delavca. 

Z ob računsk im mesecem majem bomo začeli tudi d rugače prikazo
vati poprečni OD. Prikazovali bomo višino poprečnega OD brez bolova-
nja nad 30 dni, k i zajema invalidnine in porodniški dopust. P r i teh plači
lih je v le tošnjem letu prišlo do precejšnj ih sprememb, kot so razna po-
računavan ja za nazaj, zato je s l ika skupnega izplačanega OD na delavca 
v marsikaterem primeru precej d rugačna od dejanskega OD za opravlje
no delo v ob računskem mesecu. V maju bo izplačan tudi regres za do
pust: za delavce Železarne po 7000 din, za otroke do 10 leta starosti 
2000 din, nad 10 let pa 2400 din. Oddelek za nagrajevanje 

Cvetka Laharnar na tekmovanju kovinarjev 

P R O I Z V O D N J A V M A J U 

Majska proizvodnja je slabša kot predhodna meseca tako v skupni kot 
tudi v gotovi proizvodnji za prodajo. Značilen je bil slab začetek, pomanjka
nje delavcev pa je tudi doprineslo svoje, tako da so z gospodarskim načrtom 
planirane obveznosti v skupni proizvodnji dosežene 101,2 %, v gotovi proiz
vodnji za prodajo pa le 99 %. Temu primerna je tudi realizacija osnovne 
proizvodnje, ki je le nekaj več kot 5 milijard din. Tujega vložka smo dobili 
1.533 ton za domačo porabo in 2.303 tone za usluge prevaljanja. 

TOZD PLAVŽ 
Kljub letošnji največji mesečra 

proizvodnji ta TOZD ni dosegla z go
spodarskim načrtom predvidene 
proizvodnje surovega železa. Vzroki 
so: pomanjkanje kisika (remont kisi-
karne), prekomerna menjava šob, 
okvara vsipnega voza in neredni 
odvzem grodlja. Skupna proizvodnja 
je bila dosežena 96,4 %. 

TOZD JEKLARNA 
Jeklarna je z gospodarskim načr

tom predvideno skupno proizvodnjo 
dosegla s 102 %; martinarna je svoje 
obveznosti izpolnila s 104,7 %, elek-
tro jeklarna pa je zaostala za plan
skimi obveznostmi za 2,3 % zaradi iz
mečka (5 šarž), okvare 50-tonskega 
žerjava in podaljšanega remonta 
L M peči. 

Izpolnjevanje kvalitetnega progra
ma je bilo srednje. Premalo je bilo 
odlitih šarz preko VOD naprave (di-
namo, namenska) ter EO, dobro pa 
je potekala izdelava nerjavnih šarž 
(24). 

Na napravi za kontinuirno vliva
nje gredic je bilo odlito 5.129 ton gre
dic ali 102,6 % gospodarskega načrta, 
vendar so potrebe po kontinuirano 
vlitem jeklu še precej večje. 

TOZD LIVARNA 
Livarna je za maj načrtovano 

skupno proizvodnjo presegla za 
7,9 %. Zunanjim naročnikom je bilo 
odpremljeno 40,7 tone odlitkov ali 
81,4% operativnega programa. 
Vzrok manjše proizvodnje je slabo 
obratovanje normalizirne peči. 

TOZD VALJARNA BLUMING-ŠTEKEL 
Zaradi, razmeroma zadostne oskr

be z vložkom, zastojev na »normal
nem« nivoju in dobrega dela so plan
ske obveznosti presežene tako v 
skupni proizvodnji (105,9 %) kakor 
tudi vodpremi (106,1 %). 

Največje težave imajo s čiščenjem 
blumov, saj ni na nivoju obveznosti. 

Bronx škarje so od 13. maja dalje 
v remontu, ki pa v maju še ni bil 
končan. 

Potisna peč je obratovala od 23. do 
30. maja (8 dni). V tem času je bilo 
izvaljano 5.141 ton slabov, od tega 
940 ton dinamo in 540 ton nerjavnih 
trakov. 

TOZD VALJARNA ŽICE IN PROFILOV 
Z gospodarskim načrtom predvi

deno skupno proizvodnjo so dosegli 
100,7 %, gotovo odpremopa s 104,8 %. 
Težave so imeli samo zaradi poveča
nega števila elektro-mehanskih za
stojev. 

TOZD VALJARNA DEBELE PLOČEVINE 
V mesecu maju niso dosegli svojih 

planskih obvez niti v skupni proiz
vodnji (74,0 %) niti v gotovi odpremi 
(83,6 %). Vzroki izpada so predvsem 
v podaljšanem rednem letnem re
montu proge, k i je pričela obratovati 
šele 8. maja popoldan, v prekomer
nih okvarah in pomanjkanju vložka 
za usluge prevaljanja. 

TOZD HLADNA VALJARNA BELA 
Dobro obratovanje se je nadalje

valo tudi v maju. Skupna proizvod
nja je bila dosežena s 106,2 %, gotova 
odprema pa s 105,8 %. Odprema (iz
voz) bi bila lahko še precej boljša, če 
ne bi stalno primanjkovalo vagonov. 

Dinamb jekel so izdelali 2.670 ton, 
nerjavnih kvalitet pa zaradi pomanj
kanja vložka le 135 ton. 

TOZD HLADNA VALJARNA JESENICE 
Občasne okvare valjavskih ogro

dij in pomanjkanje delavčev sta bila 
premajhna vzroka, da bi valjavcem 
(ob dobrem delu tudi na proste sobo
te) preprečila doseči planske obvez
nosti tako v skupni proizvodnji 
(101,8%) kot v odpremi (105,3%). 
Elektro pločevine so izdelali 360 ton, 
kvalitetnih jekel pa 193 ton. 

TOZD ŽIČARNA 
V maju so plan skupne proizvod

nje presegli za 0,1 %, gotovo proiz
vodnjo — odpremo pa so dosegli le 
97,6 %. Premalo imajo namreč delav
cev, pa tudi odsotnost je bila visoka. 

Patentirane žice so izdelali 
910 ton, VAC žice 613 ton in E P P žice 
61 ton. 

TOZD PROFILARNA 
Razen pomanjkanja delavcev dru

gih večjih problemov v maju ni bilo 
Z gospodarskim načrtom predvidena 
skupna proizvodnja je bila dosežena 
105,9 %, gotova 105,3 %, odprema pa 
le 74,5 %. 

TOZD VRATNI PODBOJI 
Z gospodarskim načrtom predvi

dena skupna proizvodnja je bila pre
sežena za 2,5 %, odprema pa za 3,1 %. 

TOZD JEKLOVLEK 
Obratovanje je potekalo dobro. 

Skupne proizvodnje so dosegli 
110,0 %, gotove — odpreme pa 
119,7 %. 

TOZD ELEKTRODE 
Dobro delo v maju se kaže po tem, 

da so predvideni mesečni načrt 
skupne proizvodnje dosegli s 
111,3 %, gotove proizvodnje za proda
jo pa 108,8%. Zaradi pomanjkanja 
vagonov in zapore tirov so odpremili 
le 1.512 ton ali 88,9 % obveznosti. 

TOZD ŽEBLJARNA 
V mesecu maju so delavci te 

TOZD delali dobro. Skupna proiz-
vodnjaje bila dosežena s 109,9 %, go
tova odprema pa s 111,2 %. 

Še vedno ne dosegajo načrtovane
ga asortimenta, ker ne delajo dovolj 
navoj nih žebljev. 

Miloš Piščanec 

SLAB ZAČETEK . . . 
Po podatkih_ statistične 

službe smo v Železarni do 
10. junija izdelali 35.309 ton 
skupne proizvodnje, kar je 
90,4 % nekoliko znižanega 
operativnega programa za to 
obdobje. 

V TOZD Plavž so delavci iz
delali 4.153 ton grodlja, kar je 
79,8 % operativnega programa. 

V TOZD Jeklarna so v dese
tih dneh vlili 12.864 ton jekla 
in so za 3,7 % pod operativnim 
programom. 

V sedmih odpremnih dneh 
smo odposlali 8.843 ton goto
vih izdelkov in storitev in tako 
izpolnili 86,8 % operativnega 
programa. 



TOZD VALJARNA DEBELE PLOČEVINE: POSLEDICE 

IZJEMNE ODPREME V APRILU 
Potem ko so v TOZD Valjarna debele pločevine v prvem četrtletju plan 

skupne proizvodnje izpolnili le z 89 %, gotove pa s 97,7 %, so v aprilu odpre-
mili kar 5273 ton izdelkov, kar je 222,1 % planirane količine. Tudi skupna 
proizvodnja je bila za 52,6 % višja od planirane. S temi rezultati je TOZD Va
ljarna debele pločevine precej pripomogla k ugodnim poslovnim rezultatom 
cele Železarne v aprilu. »Počistili« so vse medfazne zaloge, kar se je moralo 
poznati na proizvodnih rezultatih v maju, poznalo pa se bo tudi kasneje. 

. V pogovoru z VITOM GRIČAR-
J E M , vodjem TOZD Valjarna debele 
pločevine, smo želeli izvedeti pred
vsem, kako so aprila, kljub remontu 
in gradbenim delom, uspeli doseči 
tako visoke proizvodne rezultate, pa 
tudi kakšne posledice ima to za pro
izvodnjo v maju in naslednjih mese
cih. Zanimalo nas je tudi, kako pote
kajo dela na montaži novih naprav, s 
katerimi so delno že modernizirali 
proizvodnjo, druge pa, k i so name
njene predvsem finalizaciji debele 
pločevine, še montirajo. Kako uskla
jujejo delo na novogradnjah in pro
izvodnjo, saj montaža novih naprav 
nedvomno ovira proizvodno delo. O • 
tem smo se pogovarjali z J A N K O M 
K E L B L O M , iz sektorja novogra
denj. 

Vito Gričar: »V maju nismo dose
gli dobrih delovnih rezultatov, ven
dar smo to tudi pričakovali. Izredne 
rezultate smo namreč dosegli mesec 
dni prej, ko smo porabili tudi del 
medfaznih zalog, planiranih za maj. 
Planirali smo proizvodnjo 6.150 ton 
debele pločevine, od tega 980 ton 
uslug prevaljanja. in 230 ton za do
mače potrebe, torej za TOZD Stroj
ne delavnice in TOZD Profilama; 
4940 ton pa bi namenili prodaji. Izde
lali smo le 5.150 ton pločevine ali 
83,7 % planirane količine, adjustirali 
smo 4.550 ton ali 73,9 % planirane ko
ličine, odpremili pa 4.379 ton, s či
mer smo plan izpolnili le 71,2 %. 

Ker nepričakovanim izjemnim de
lovnim rezultatom rade sledijo tudi 
kake neprijetne posledice, v našem 
primeru prevelika poraba in s tem 
pomanjkanje medfaznih zalog, mo
ramo pri ocenjevanju naše poslovne 
uspešnosti upoštevati daljše obdob
je, v tem primeru april in maj sku
paj. Tako lahko ugotovimo, da smo 
planirano proizvodnjo- pravzaprav 
presegli. V dveh mesecih smo izdela
l i 9.918 ton debele pločevine, oziro
ma 548 ton več, kot smo načrtovali, 
adjustirali smo 9.467 ton pločevine 
ali 97 ton več, kot je bilo načrtovano. 
Za prodajo naj bi odpremili tako na 
domače tržišče kot v izvoz 7.270 ton 
pločevine, v resnici pa .smo je odpre
mili 2.322 ton več. Sam izvoz je bil v 
teh dveh mesecih kar za polovico 
večji od načrtovanega. 

Da smo v maju tako zaostali za 
planom, je poleg pomanjkanja med
faznih zalog kriva tudi gradnja na
prav za finalizacijo debele pločevine 
v proizvodnih halah, kar nam jemlje 
ogromno prostora, ki ga sicer potre
bujemo za adjustiranje in sortiranje 
pločevine. Pločevina mora biti zara
di prostorske stiske zložena v večje 
kupe, zaradi česar je potem potreb
no veliko sortiranja in prelaganja s 
kupa na kup. 

Razmere se bodo kmalu popravile. 
Konec meseca bo začel poskusno 
obratovati stroj za ravnanje pločevi
ne, del nove hale pa že služi svojemu 
namenu. Čaka pa nas še ena velika 
preizkušnja: gradnja kalilne peči s 
kalilno napravo. Stala bo v hali 2 in z 
njeno postavitvijo bo končano vlaga
nje v finalizacijo debele pločevine. 
Potem bomo lahko pričakovali kvali
tetnejšo debelo pločevino, izr "naših 
hal, pa tudi delo za večino delavcev 
temeljne organizacije bo mnogo la
žje. Dela bomo zaključili, tako vsaj 
planiramo, spomladi prihodnje leto. 
Proizvodnja-se potem količinsko ne 
bo povečala, bistveno pa se bo spre
menil kvalitetni asortiment izdel
kov. Izdelovali bomo predvsem-plo
čevino za namensko proizvodnjo in 

mikrolegirana jekla. Seveda bomo 
naše izdelke tudi bolj finalizirali, 
prodajali bomo torej že obdelano 
pločevino, s čimer bomo dosegali tu
di boljše poslovne rezultate.« 

Janko Kelbl: »Vidno mesto v vrsti 
novih naprav zavzema NC krmiljeni 
stroj za avtogeno rezanje pločevine, 
k i daje možnost obrezovanja oziro
ma krojenja pločevine pod različni
mi koti. To pomeni, da bo Železarna 
lahkojlobavljala kupcem že rezano 
pločevino. Stroj že več kot leto dni 
uspešno dela. 

Žarilna peč, k i je del linije za to
plotno obdelavo, deluje od poletja 
1984. Uporabljajo jo za žarjenje de
bele pločevine. 

Stiskalnica za ravnanje debele 
pločevine je izdelek Litostroja. Sti
ska z močjo 4.000 ton in je namenje
na za ravnanje pločevine do 200 mm. 

Nova naprava za odbrizg škaje na 
valjavskem ogrodju deluje z bistve
no večjimi pritiski kot stara (200 ba-
rov). Za ogrodjem je montiran meri
lec debeline za boljšo kontrolo debe
line med in po valjanju: 

Nov zakladalni stroj namesto sta
rega dotrajanega omogoča hitrejše 
zakladanje peči in bistveno hitrejši 
prenos materiala iz krožne peči na 
valjčnice. 

V montaži je ravnalni stroj firme 
Sach. Namenjen bo ravnanju ploče
vine od 5 do 20 mm vseh kvalitet v 
vročem in hladnem stanju. Sam 
stroj je uvožen, ostala oprema z valj-
čnicami pred in za strojem ter s pre
čnimi transporterji je izdelana doma 
v sodelovanju s Tehničnim birojem 
Jesenice. Naprava bo poskusno zače
la obratovati konec junija. 

Že začenjamo s pripravami za 
gradnjo nove linije za termično ob
delavo debele pločevine. V septem
bru bo konzorcij Drever — Vöest A l -
pine dobavil dele za novo napravo, 
sestavljeno iz peči in Quette. To je 
nadvse sodobna linija za termično 
obdelavo, na kateri bodo potem lah
ko obdelali večino svojega progra
ma. K tej liniji spada tudi gradnja 
več bazenov za hladilno vodo veliko
sti 4.500 m' s črpalnimi postajami in 
vso potrebno dodatno opremo (trafo. 
postajo in podobno). ' - Začetek 
montaže te linije je predviden za ok
tober, postavili pa jo bomo v šestih 
mesecih. 

Vzporedno s temi napravami se 
gradijo tudi nove hale s površino 
okoli 8.000 m 2 in z vso infrastruktu
ro, kot so tiri, ceste, razvodi energije 
in drugo. 

Z našim delom vsekakor posega1 

mo v obstoječi prostor in proizvod
njo. Motena je proizvodnja in delo 
izvajalcev. Da se izognemo večjim 
zastojem, je potrebno veliko dogo
varjanja in usklajevanja. Mnogo
krat iščemo kompromise in najbolj
še rešitve skupaj z vodstvom TOZD, 
kajti vsi se zavedamo, kako potreb
no je, da proizvodnja nemoteno 
teče.« 

Sodelavci Gradisa na gradbišču (foto I. Kutina) 

SKLIC KONFERENCE DELEGACIJ SPIZ 
V ŽELEZARNI 

V torek, 18. junija, se bo sestala konferenca delegacij ŽJ za SIS pokoj
ninskega in invalidskega zavarovanja. Obravnavali bodo tudi delovno gradi
vo sprememb in dopolnitev statuta Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SRS. Ker te spremembe zanimajo tudi delavce Železarne, 
smo zaprosili strokovno službo, da o njih poda svoje mnenje, ki ga v celoti 
objavljamo. 

Mnenje strokovne službe k 3. toč
k i dnevnega reda skupščine SPIZ: 
Delovno gradivo sprememb in dopol
nitev statuta SPIZ v SRS. 

Za rešitev nekaterih odprtih vpra
šanj pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja sta Izvršni svet Skup
ščine SRS in Republiški komite ža 
delo predlagala tudi spremembe ne--
katerih določil statuta SPIZ, in sicer: 

1. Upoštevanje osebnega dohod
ka, doseženega z delom preko polne
ga delovnega časa v pokojninsko os
novo brez preračunavanja na poln 
delovni čas — V A R I A N T E : 

OBVESTILO INVALIDOM ŽELEZARNE 
Izvršni odbor aktiva invalidov Železarne obvešča svoje člane in 

upokojene invalide Železarne, da bo letošnje srečanje invalidov delov
nih organizacij ŠOZD SŽ v Lescah v soboto, 22. junija, ob ,8. uri. Odhod 
avtobusa~bo ob 7.30 izpred Čufarja na Plavžu. Avtobus bo ustavljal na 
vseh lokalnih in medkrajevnih postajah. 

Prijave sprejemajo: 
— za predelovalne obrate — Marinka Preželj, tel. 2035; 
— za jeseniške obrate — Stane Sušanj, tel. 2209, Darko Mlinaric, 

tel. 2915; 
— za Javornik — Alojz Markelj, tel. 2248; 
— za Belo — Izidor Zupan, tel. 2173. 
Ob prijavi člani aktiva invalidov Železarne plačajo 400 din, njihovi 

svojci in upokojeni invalidi Železarne pa 700 din. 
V ceno so zajeti stroški srečanja: prevoz, zajtrk, ogled Bohinja in 

slapa Savice, kosilo, jedilni pribor, k i vam ostane za spomin, popoldan 
pa prosta zabava z domačo glasbo. Kosilo in zabava bosta na Homu 
nad Zasipom, ob slabem vremenu pa v športni hali na Bledu. 

Športna tekmovanja bodo v Bohinju — tekmovalci ne plačajo 
stroškov srečanja. 

Prijave zbiramo vključno do sobote, 15. junija. 
Vabi izvršni odbor aktiva invalidov 

Železarne 

a) sprememba 21. člena statuta v 
mislu črtanja določbe o preračuna
vanju osebnega dohodka na poln de
lovni čas z dodatkom, da se navedeni 
del osebnega dohodka upošteva v ce
loti, brez preračuna na poln delovni 
čas, 

b) določilo 21. člena ostane ne
spremenjeno, 

c) problematika naj bi se uredila z 
zakonom. 

Glede na aktivnost in zahteve 
strokovnih služb, družbenopolitičnih 
organizacij ter celotnega kolektiva 
naše delovne organizacije je nujno, 
da se navedeni problem obravnava v 
smislu predlagane prve variante, k i 
vsekakor pomeni višjo raven pokoj
nin naših delavcev ob odhodu v 
pokoj. 

2. Nadomestilo osebnega dohodka 
delovnim invalidom — sprememba 
65. člena, k i določa, da se delovnemu 
invalidu med letom izplačuje akon-, 
tacija nadomestila do dokončne od
mere po zaključnem računu v ena
kem mesečnem znesku, ne glede na 
medletni porast osebnih dohodkov. 

Sprememba je predlagana v mislu 
valorizacije akontacij glede na nomi
nalno rast osebnih dohodkov v DO 
po sprejetih periodičnih obračunih. 
Sprememba v odmeri akontacije na
stane tudi v primerih prevrednote
nja del in nalog oziroma prerazpore
ditve delavca invalida na drugo 
ustrezno delo. -

Ostale predlagane spremembe 
statuta niso neposredno vezane na 
uveljavljanje pravic iz invalidsko-po-
kojninskega zavarovanja naših de
lavcev, zato strokovna služba meni, 
da ni potrebna dodatna razlaga in se 
gradivo obravnava v vsebini, kot je 
predlagana v materialu za razpravo. 

Odsek za socialno varstvo 
i n zavarovanje 

DOSEGANJE SKUPNEGA CILJA POSLOVANJA 

V šestih dneh meseca junija smo dosegli 1138 mio din realiza
cije ali 189,6 mio din na dan. 

Torej smo junij zopet pričeli neuspešno, saj je to samo 85 % 
doseganje realizacije v šestih delovnih dneh. Že v maju pa smo 
sklenili, da se slab majski začetek ne sme več ponoviti, ker je za
mujeno tako težko nadoknaditi. Oddelek za nagrajevanje 

GIBANJE PRODAJE V MAJU 
S prodajo in storitvami prevaljanja v višini 31.177 ton smo v maju za

ostali za družbenim načrtom za 6,3 %, za nekoliko nižjim operativnim pro
gramom pa za 5,9 %. Ustvarili smo 5.081 mio din realizacije, kar je v primer
javi z načrtovano za 0,3 % več, v primerjavi z operativnim programom, ki 
upošteva dejansko doseganje prodajnih cen, pa smo zaostali za 7 %. Stori
tvene TOZD, z izjemo Remontnih delavnic, izkazujejo zelo dobre poslovne 
rezultate, z upoštevanjem vse prodaje in storitev pa znaša skupna zunanja 
realizacija 5.175 mio din, kar je 1 % več, kot smo načrtovali. 

Pregled prodaje po posameznih 
TOZD nam kaže, da so načrtovano 
količino in vrednost prodaje v maju 
presegli v TOZD: Valjarna bluming-
štekel, Hladna valjarna Jesenice, 
Vratni podboji, Jeklovlek in Žebljar-
na. TOZD Žicama in Elektrode nista 
dosegli načrtovane količine prodaje, 
presegle pa sta planirano vrednost 
prodaje zaradi ugodne prodajne.ce
ne, ki je bila v TOZD Elektrode viso
k a zaradi izredno dobre strukture 
prodaje. TOZD Livarna, Valjarna ži
ce in profilov, Valjarna debele ploče
vine, Hladna valjarna Bela, Profilar-
na in Monter Dravograd niso dose
gle niti načrtovane količine niti na
črtovane vrednosti prodaje. Nižjo 
prodajno ceno od načrtovane so do
segli v TOZD H V Bela. Zaostanek je 
bil 12 %, saj so za načrtovano struk
turo prodaje zaostali za 33 %. TOZD 
Monter Dravograd pa dosega le 50 % 
planirane prodajne cene. 

Na nivoju Železarne je bila struk
tura prodanih izdelkov v maju slab
ša, kot smo načrtovali, za 8,9 %, za 
2,3% je slabša kot v aprilu in za 
3,1 % slabša od povprečne strukture 
lanskega leta. 

Kumulativni rezultati prodaje 
nam kažejo, da smo prodali v prvih 
petih mesecih letošnjega leta 155.498 
ton naših izdelkov, prevaljali dodat
no še 11.574 ton, kar je skupaj 1 % 
več, kot smo načrtovali. Ustvarili 
smo 23.277 mio din osnovne realiza-

cije, k i se je povečala s storitvami 
prevaljanja in realizacijo storitvenih 
TOZD na 24.105 mio din skupne zu
nanje realizacije, kar je 95 % načrto
vane višine. Gledano po posameznih 
TOZD so v prvih petih mesecih pre
segli načrtovano količino in vrednost 
prodaje v TOZD Livarna, Valjarna 
debele pločevine, HV Jesenice, Ži
cama in Jeklovlek. Samo po količini 
so prodajo presegle še TOZD Zičar-
na, Elektrode in Vratni podboji, sa
mo vrednostno pa TOZD Valjarna 
bluming-štekel. Tako vrednostni kot 
količinski rezultati prodaje pa so v 
prvih petih mesecih zaostali za načr
tovano višino v TOZD Valjarna žice 
in profilov, Hladna valjarna Bela, 
Profilarna in Monter Dravograd. Do
sežena prodajna cena je bila na ni
voju Železarne za 6 % nižja, kot smo 
načrtovali, gledano po posameznih 
TOZD pa je bila višja, kot je predvi
deval gospodarski načrt, v TOZD Li
varna, Valjarna bluming-štekel, HV 
Jesenice, Zičarna in Jeklovlek. 

Struktura prodaje v prvih petih 
mesecih je bila za 6,3 % slabša od na
črtovane, vendar za 1,9 % boljša kot 
v enakem obdobju lani. Za 8 % boljšo 
strukturo, kot smo planirali, so v pr
vih petih mesecih dosegli v TOZD 
Elektrode, prav tako je ta TOZD naj
bolj izboljšala strukturo prodaje gle
de na povprečje lanskega leta. 

Polonca Marjanovič 

OSNOVNA REALIZACIJA IN PREVAUANJE 

PRODAJA BELE TEHNIKE! 
Obveščamo vse zaposlene v Železarni, da organiziramo obročno 

prodajo (10 obrokov) izdelkov bele tehnike Gorenja (štedilniki, hladil
niki, pralni stroji itd). Vsi izdelki, ki bodo naprodaj, bodo razstavljeni 
v delavskem domu (pri Jelenu) od 17. do 21. junija, in sicer vsak dan 
od 10. do 18. ure. Tam boste pri prodajalcih dobili tudi vsa ostala obve
stila (cena izdelka, višina mesečnega obroka itd.), in seveda odstopno 
izjavo, ki jo boste morali potrditi na računovodstvu osebnih dohodkov 
(to je kreditna sposobnost). Tako potrjeno izjavo boste oddali na od
delku za družbeni standard Mirku Klinarju najkasneje do 26. junija. 

Obvestilo o času in kraju prevzema robe bomo objavili po za
ključku zbiranja prijav. 

Izvršni odbor konference OO 
sindikata Železarne 



Srečo Jagodic se je rodil 16. januarja 1911, v Železarni pa je delal na od-
jelku za norme in na komercialnem sektorju. Bil je večkratni udarnik, zato 

za svoje vestno delo prejel mnogo priznanj. Kot mlad in zaveden delavec 

(e je hitro vključil v komunistično partijo in bil aktiven član partijskega 
jitiva osnovne partijske organizacije glavna pisarna. Zanj pa je bilo največ-
i priznanje, ko so ga leta 1951 kot zglednega, skromnega delavca in komu-
jsta izvolili za predsednika delavskega sveta naše železarne. 

OB 35-LETNICI SAMOUPRAVLJANJA: 
DELAVSKEGA SVETA ŽELEZARNE 

PRVI PREDSEDNIKI SREČO JAGODIC OBVESTILA KOLEKTIVU 

pred kratkim smo ga obiskali in v 
petnem klepetu obujali spomine 

razpravljali o današnjih proble-
jih. 

Leta 1950 ste kot eden izmed 46 
jajbolj zaslužnih delavcev, ki so se 
jnrili za izpolnitev plana proizvod-
ije, prejeli medaljo dela. Kakšno 
riznanje je bilo to in kaj je pomeni-
biti udarnik?« 
•Medalja dela je bila odlikovanje 

a delo. To ni bilo politično prizna-
ije, ampak priznanje za izredne de-
ovne dosežke. Bit i udarnik pa je po-
enilo predvsem, da si delovne nalo-
> stoodstotno izpolnjeval, čeprav so 

lile dolžnosti včasih v neskladju s 
jvojo osebnostjo. Seveda je moral bi-

delavec tudi pošten in tovariški, da 
e lahko zaslužil naziv udarnik.« 
»Biti odlikovan z medaljo dela je 

|,ilo leta 1950 zelo veliko priznanje, 
lajne?« 

Da, to je bilo pomembno moralno 

triznanje, ki pa je včasih več vredno 
ot materialno.« 

20. avgusta 1950 leta ste kot na-
jnestnik predsednika, delavskega 
fceta prevzeli ključe Železarne, kar 
L pomenilo, da postaja Železarna 
|ast delavcev in da bodo sedaj oni 
pravljali z njo. Kako ste vi doživ

ljali ta zgodovinski dogodek?« 
•Ta dogodek je bil zame zelo po-

|ičen. Pokojni Franc Leskošek-Luka 
takrat v spominsko knjigo zapisal: 

iSkrbite za delavce in njihove druži
le.« S tem je bilo povedano, kaj mo-
a biti naša največja skrb — skrbeti 
a boljše delovne in življenjske po-
pje delavcev in njihovih družin.« 

Ali je takratni delavski svet i z 
polnjeval to nalogo?« 

-Delavski svet je takrat še delal 
eč ali manj nesamostojno, ker se je 
edno našel nekdo, ki je poznal bolj-
o rešitev. Posledice takih rešitev so 
;e pa kmalu poznale.« 

Kako to mislite?« 
Drugi dan po prevzemu ključev 

|ne je poklical eden od takratnih di-
ektorjev in mi rekel, da smo spreje-
veliko nalogo in da nas bo to veliko 
talo, ker moramo tovarno plačati, 
ele potem bo tovarna zares naša. 
o je bilo prvo razočaranje. Kmalu 
n se namreč pojavili upniki, k i so 
ahtevali svoj denar, saj je bila žele-
|arna zelo zadolžena. Torej je imel 
sti direktor prav, ko je rekel, da 

loramo tovarno najprej plačati. Ta-
Irat sem veliko razmišljal o njego-
jih besedah, vendar pravega sklepa 
jiisem našel.« 
J »Kaj pa danes? So danes njegove 
fesede bolj razumljive?« 

?Če primerjam takrat in danes, je * 
fca njegova definicija povsem jasna. 
[Takrat smo imeli železarji ključe na-
;e tovarne, v Beogradu pa ključavni-
:e za naše svete dokumente. Potem 
ie je zgodilo, da se je ključ izgubil. 
Po je bilo čisto normalno, saj so se. 
udi ključavnice v Beogradu zame-
ljale. Torej ključa nismo več rabili.« 

»Ta ključ so pred dvema letoma 
jskali v tehniškem muzeju, vendar 
a niso našli. Kako pa je ključ' prišel 
muzej?« 
»Ključ sem dal v registraturo ozi-

oma sem službujočemu vratarju na
učil, da ga mora nesti tja, ker so se 

jO predpisu takšne stvari zbirale v 
egistraturi. Potem pa me je vratar 

fpomnil, da je ključ dal v muzej, ker -
odi tj a. Od takrat pa do pred dvema 
tetoma za ključe nihče ni vprašal, 

Jffir je bilo nekaj narobe — ali ni bilo 
uča ali pa ključavnica ni bila pra-

Ca.« 
V Jeseniškem kovinarju iz maja 

Mol. leta že beremo, da ste predsed
nik delavskega sveta naše železar
ne, točnih podatkov o tem, kdaj ste 

'ili izvoljeni, pa nisem našla. Se 
»pominjate, kaj je bilo z volitvami 

|eta 1951?« 
To je verjetno tisti zaplet, ko je 

ftoiel delavski svet prvi sestanek, pa 
ni bil zakonit, ampak posvetoval-
organ. Kako so to zgodovinarji za-
sali in kasneje zamenjali, pa le oni 

'edo.« 
»Omenili ste, da je bila osnovna 

laloga delavskega sveta skrbeti za 
Mavca in njegovo družino, za te 
Iste pravice in cilje pa se je boril tudi 
"'ndikat. Kakšno je bilo vaše sodelo-
anje s sindikatom?« 
»Ja, v bistvu smo se borili za iste 

'Ije, čeprav po dveh poteh. Sindikat 
e bil namreč družbena in politična 
'rganizacija, mi pa samoupravni or-
Sn. Sodelovanje je bilo dobro, le 
'femalo ga je bilo.« 

[
»Leta 1951 ste bili izvoljeni tudi v 
savski svet generalne direkcije čr-
6 metalurgije. Kaj je bila ta direk-
ia in kaj je bila vaša osnovna nalo-
4?« 

»Ta direkcija je združevala vse ju
goslovanske železarne, saj smo imeli 
zelo veliko skupnih problemov, ki pa 
smo j ih reševali tako, da je bilo za 
vse prav. Seveda to h i šlo vedno brez 
problemov, vendar smo na koncu 
vedno našli soglasje in skupno pot. 
Velikokrat pa delavski svet ni vedel, 
kaj se dogaja, ker je bil odmaknjen 
od pomembnih stvari, o katerih so 
odločali drugi. Delavski svet gene
ralne direkcije je tako reševal skup
ne življenjske probleme delavcev, ne 
pa političnih.« 

»Upokojeni ste bili leta 1966. Ste 
bili po upokojitvi še aktivni?« 

»Po upokojitvi sem honorarno de
lal kot kurjač centralne kurjave po 
hotelih v Planici, Kranjski gori in 
Jesenicah, dve leti pa sem bil inka-
sant na blejskem gradu. S politiko 
se ne ukvarjam več, vendar redno 
prebiram časopise in poslušam ra
dio. 

Včasih smo bili veliko bolj iskreni 
in enotni, danes pa novinarji in po
samezne redakcije tako pišejo, da so 
si v nasprotjih in sploh ne veš več, 
pri čem si. Včasih smo rekli bobu 
bob, danes pa je preveč olepševanja 
in praznega govoričenja, premakne 
se pa nič. Noben govornik ne pove 
več to, kar misli, ampak se izmika 
pravim odgovorom, iz tega pa ne mo
reš delati analiz. Takšno obnašanje 
ustvarja pri ljudeh nezaupanje, toli
ko bolj, če je neka novica iz Jugosla
vije brez olepševanja na tujih radij
skih . postajah objavljena dva dni 
prej kot pri nas.« 

»Kakšne pa so vaše izkušnje, ko 
ste kot kurjač delali po hotelih?« 

»V Planici, Kranjski gori in na Je
senicah, povsod, kjer sem delal, sem 
naletel na nekaj nepričakovanega — 
povsod je manjkalo poštenja, poseb
no v gostinstvu.« 

S Srečom Jagodicem se je bilo pri
jetno pogovarjati, saj je odkrit in po
šten sogovornik, eden redkih, ki pri
zna, da je bi l tudi on mlad in da je 
delal napake. Všeč mu je, da so da
nes mladi veliko bolj sproščeni in da 
imamo tako demokracijo, ko lahko 
veliko več povemo kakor včasih. Če
prav je borec, revolucionar in gradi
telj samoupravljanja, mladim ne za
meri, da včasih s svojo glasbo tudi 
koga zbodejo. 

»Z mladimi je tako: en del je takih, 
k i pretiravajo in so res na skrajno
sti, drugi so pa le mladi. Sicer pa tu
di mi nismo bili drugačni: če smo le 
mogli, smo nekaj zagodli, kar neko
mu ni bilo všeč. Tisti, k i stalno tar
najo, da iz naše mladine ne bo nič, 
pretiravajo. Mladi so čisto v redu, le 
preobremenjeni so, saj zaradi mno
gih šolskih in študijskih obveznosti 
ter družbenih dejavnosti že skoraj 
nimajo več prostega časa. 

V šoli j ih premalo usmerjajo, da je 
pridnost in poštenost predpogoj za 
dobro delo, k i pa ne more biti dobro, 
če nimajo prakse. Sedaj so mladi 
strokovno preveč enostransko in sa
mo teoretično podkovani, ko pa pri
dejo v proizvodnjo, nič ne vedo.« 

»Kako lahko po 35 letih samo
upravljanja ocenite našo pot in do
sežke?« 

»V samoupravljanju nazadujemo, 
saj kolikor berem, se pojavljajo 
vprašanja, ali federacija ali konfede
racija, to pa so zelo težka vprašanja. 
Res je, da samoupravljanje nekate
rim ni všeč, toda kdo so ti — oblastni 
izvršni organi, k i sestavljajo zakone, 
skupščine j ih pa samo potrjujejo ali 
ovržejo. 
- Misl im, da je samoupravljanje se

daj na višku borbe za tisto, kar je bi
lo postavljeno že leta 1952. Čaka nas 
ista preizkušnja kot takrat in pre
brodili jo bomo le, če bodo vladni or
gani zdržali, da samoupravljanju z 
administrativnimi ukrepi ne bodo 
odvzeli ali kratili ustavno določenih 
in z zakonom potrjenih pravic. 

To preizkušnjo bomo zmogli le, če 
bomo imeli večji prostor za odloča
nje, namreč, da bomo nek predlog 
potrdili ali zavrgli, glede na to, čigavi 
argumenti so močnejši. Naj zmagajo 
argumenti, ne lokalni interesi.« 

Srečo Jagodic je s svojim življe
njem kar zadovoljen. Pravi, da mu 
ničesar ne manjka, če ga pa še noge 
ne bi tako zelo bolele, bi bilo pa 
sploh idealno. Zaželimo mu torej 
čim več zdravja, saj pravi, da je to v 
življenju največja sreča. 

Lili j ana Kos 

Franc Leskošek-Luka predaja ključe namestniku predsednika delavskega 
sveta Železarne Sreču Jagodicu. 

KADROVSKO GIBANJE V MAJU 
STAROSTNO SO BILI UPOKOJENI : Antonija-Zlata B L A T N I K , 

1930, Družbena prehrana — 28 let v ŽJ; Neda BRANC, 1932, Družbena 
prehrana — 36 let v ŽJ; Besim ČATAK, 1934, Valjarna žice — 33 let v 
ZJ; Anton DOLES, 1926, Valjarna bluming-štekel — 30 let v ŽJ; Niko
laj F E R J A N , 1932, Valjarna žice — 32 let v ŽJ; Leopold G R E L J A , 1924, 
Elektrode — 39 let v ŽJ; Ivan KAVČIČ, 1930, Remontne delavnice — 36 
let v ŽJ; Franc K N A F E L J , 1928, Transport — 19 let v ŽJ; Jože KOŽAR, 
1925, Energetika — 32 let v ŽJ; Rahmo MIDŽON, 1932, Jeklarna — 31 
let v ŽJ; Cir i l P R E T N A R , 1933, Valjarna žice — 35 let v ŽJ; Ivan RA-
JER, 1930, komercialni sektor — 33 let v ŽJ; Ivan RUPNIK, 1932, Re
montne delavnice — 34 let v ŽJ; Franc SODJA, 1925, komercialni sek
tor — 29 let v ŽJ; Mihaela ŠOBERL, 1934, FRS — 35 let v ŽJ- Franc 
ŠTERK, 1924, FRS — 29 let v ŽJ; Jože UŠENIČNIK, 1929, Valjarna de
bele pločevine — 36 let v ŽJ; Janez Z A L O K A R , 1934, Remontne delav
nice — 32 let v ŽJ; Franc ZGAGA, 1928, Žicama — 32 let v ŽJ- Franc 
Z U P A N , 1930, Jeklarna — 23 let v ŽJ in Mirko ŽIGMUND, 1930, Žičar-' 
na — 25 let v ŽJ. 

I N V A L I D S K O STA B I L A U P O K O J E N A : Jože NOČ, 1930, Strojne 
delavnice — 24 let v ŽJ in Marjan TERAŽ, 1963, Komercialni sektor — 
4 leta v ŽJ. 

Upokojenim sodelavcem želimo, da bi dolgo uživali težko zasluže
ni pokoj! 

U M R L : Avgust K A R B A , 1924, OOPP — 35 let v ŽJ. 
Svojcem naše iskreno sožalje. 

RAZPORED DEŽURNIH ŽELEZARNE 
OD 17. DO 23. JUNIJA 

17. junija, Emil AŽMAN, vodja sektorja novogradenj, Žirovnica, Breg 
129, tel. št. 80-243 

18. junija, Albina TUŠAR, član PO, Blejska Dobrava 16/b, tel. št. 83-082. 
19. junija, Janez BEGEŠ, vodja TOZD Elektrode, Lesce, Na trati 59, tel. 

št. 74-766. 
20. junija, Stanko ČOP, vodja invest. razvoja, Žirovnica 90/a, tel. št. 

80-036. 
21. junija, Zdravko ČRV, vodja invest. razvoja, Jesenice, C. 1. maja 32, 

tel. doma 2660. 
22. junija, Božo B A R T E L J , podpredsednik PO, Jesenice, Titova 3/a, tel. 

št. 81-453. 
23. junija,-Vladimir O B L A K , vodja TOZD Strojne delavnice, Jesenice, 

Titova l /a , tel. št. 81-727. 
Dežurstvo je vsak delovni dan od 14. do 6. ure zjutraj naslednjega dne,in 

sicer tako, da je dežurni v tem času dosegljiv na domu. 
Ob sobotah, nedeljah in praznikih traja dežurstvo od 6. ure do 6. ure na

slednjega dne. 
V času dežurstva mora dežurni opraviti en obhod po Železarni, svoja za-

pažanja vpisati v dežurno knjigo ter o tem poročati ob predaji dežurstva pod
predsedniku poslovodnega odbora. 

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 

D A T U M : DNEVNI: NOČNI: 

P O N E D E L J E K 
T O R E K - 18. 6. 
S R E D A — 19. 6. 
ČETRTEK — 20. 6. 
P E T E K — 21. 6. 
SOBOTA - 22. 6. 
N E D E L J A — 23. 6. 

17. 6. A N T O N B U R J A 
EDO KAVČIČ 
M I L A N R A V N I K 
IVO L E B A N 
RADO L E G A T 
BOŽIDAR INTIHAR 
STANE M E N C I N G E R 

I V A N S L A M N I K 
V L A D O R E P E 
A V G U S T NOVŠAK 
BERTI KRAPEŽ 
M I R O S L A V Z U P A N 
A L O J Z SLIVNIK 
K L A V D I J MLEKUŽ 

S L U Ž B A OBRATNE A M B U L A N T E 

Od 17. do 22. junija bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Janez Zaletel in III. obratna 

ambulanta — dr. Bernarda Benedik. 
POPOLDNE: I. obratna ambulanta — dr. Metod Rešek in IV. obratna 

ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Dispanzer za borce: dr. Ivica Vreš od 13.30 do 15. Tire. 
V soboto, 22. junija, samo dopoldne: I. obratna ambulanta — dr. Metod 

Rešek in IV. obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Z O B N E A M B U L A N T E : 
DOPOLDNE: II. zobna ambulanta — dr. Alojz Smolej in III. zobna am

bulanta — mag. dr. Bela Gazafi. 
Za borce: od 7. do 8. ure. 
Za Vatrostalno: od 9.30 do 10.30. 
POPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. 
V soboto, 22. junija, samo dopoldne: I. zobna ambulanta — v. dent. Vik

tor Stražišar. . . _ -

RAZPORED DEŽURSTVA V VATR0STALNI ZENICA 
TOZD JESENICE 

15. in 16. junija, Branko M A R K I Z E T I , Jesenice, Titova 4/a, tel. št. 
83-596. 

Dežurni Vatrostalne je v soboto od 6. do 12. ure v Vatrostalni, telefon 
81-743 oziroma telefon Železarne 34-65. 

V preostalem času do ponedeljka do 6. ure zjutraj je dežurni dosegljiv 
na domu. - -

SKLENILI DELOVNO 
RAZMERJE 

PREKINILI 
RAZiiERJE 

DELOVNO 10 m en 
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JEKLARNA 3 4 3 1 2 6 655 723 
LIVARNA 1 . 1 1 1 77 86 
VALJARNA B L . Š T . 1 1 2 4 335 380 
VALJARNA ŽICE • 2 2 1 1 1 3 6 159 165 
VALJ.DEB.PLOČ. 1 1 1 1 1 1 4 193 182 
HL .VALJARNA BELA 4 4 5 1 S 265 279 
RL.VALJARNA J E S . _ 1 1 203 216 
ŽILARNA 2 2 2 2 4 219 250 
PHOEILARNA _ 1 1 65 70 
VRATNI PODBOJI 1 1 54 50 
JEKL0VL3K 

_ 
1 1 2 142 148 

ELEKTRODE 1 1 2 242 255 
ŽE3LJARNA 1 1 1 1 2 82 82 
STROJ.DELAVNICE 1 1 5 1 6 302 335 
REJCNT.DELAVNICE 1 3 4 .7 1 3 11 503 505 
VZDRŽEVANJE 1 1 2 8 8 560 560 
ENERGETIKA i 3 1 1 5 230 247 
TRANSPORT 1 ! i 4 1 1 6 363 374 
DS K O - F I 1 5 5 292 281 
DS K S I i 1 i i — 322 350 
PRIPRAVNIKI 
S . V . V S ŠOLA _ 1 1 19 

DS E T N' 1 1 1 2 1 4 480 490 

DRUŽBENA PRETIRANA - 1 2 3 172 1 7 1 

S K U P A J 6 - 21 27 45 8 11 24 1 89 6142 
6419 



SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 

PRVA SEJA ODBORA ZA SPLOŠNE ZADEVE 
V torek, 4. junija, so se prvič v novi sestavi sestali člani odbora za splo

šne zadeve pri delavskem svetu Železarne. Pr i pregledu izvrševanja sklepov 
zadnje seje odbora v preteklem mandatnem obdobju so ugotovili, da so sko
raj vsi izvršeni. Neizvršeno je ostalo odobreno službeno potovanje v tujino, 
n sicer Emilu Ažmanu i n Stanku Čopu v ZDA, ter sklep, s katerim je odbor 
zadolžil kadrovski sektor, da pripravi poročilo o zasedenosti domačih kapa-
citet z delavci s Češkoslovaške v predsezoni in posezoni. 

Odobrili so naslednja službena po
tovanja v tujino; 

— Janezu B E R N I K U , Antonu 
3 R U M E R C U , Janezu VIŠNARJU in 
Jakobu ŠRANCU (vsi so zaposleni v 
TOZD Valjarna debele pločevine) k 
firmi S T A H L W E R K E PEINE — 
SALZGITTER A G v ZR Nemčijo na 
strokovno usposabljanje za delo na 
^avnalnem stroju; 

— Borisu B R E G A N T U — pred
sedniku poslovodnega odbora in šo-
terju Rudiju K R I S T A N U v Avstrijo 
k firmi K E S T A G — Borovlje zaradi 
ugotovitve možnosti in smotrnosti 
nadaljnjega sodelovanja, 

— Viljemu B E R N I K U in Janku 
K E L B L U (oba sta_ zaposlena na sek
torju novogradenj) k firmi D R E V E R 
LIEGE v Belgijo, kjer sta se udeleži
la sestanka s predstavniki konzorci
ja D R E V E R - VOEST; 

— Danielu AŽMANU (iz komerci
alnega sektorja) v Katowice na Polj
sko na sestanek delegacij združenja 
proizvajalcev železa in jekla Poljske 
ter O U C M Jugoslavije. Namen poto
vanja je pospešiti dobavo za I. polle
tje ter uskladitev specifikacij za II. 
polletje 1985; 

— Zvonetu MIKLIČU — predsed
niku 10 KOOS Železarne potovanje 
v Sovjetsko zvezo v volgograjsko 
metalurško tovarno »Rdeči oktober« 
kamor potuje skupaj s predstavniko
ma železarn Ravne in Štore, da bi iz
menjali izkušnje na področju sindi
kalnega delovanja; 

— Ernestu PUŠNIKU — vodju 
komercialnega sektorja in Janezu 
BEGEŠU — vodju tozd Elektrode k 
firmi O E R L I K O N v Ziirich v Švico 
na razgovore o spremembah asorti-
menta v menjavi in o problemih te
kočega poslovanja; 

— Ernestu PUŠNIKU, Milanu 
BUDJI in Alojzu BURJI v ZR Nem-
čijo k firmama H E R M A N N 
SCHMIDT E S S E N in M A N N E -
S M A N N D E M A G D U S S E L D O R F na 
razgovore o tekoči problematiki do

bav in cen ter o problemih v zvezi z 
uvozom opreme za jeklarno 3; 

— odobrena je bila tudi udeležba 
dveh delavcev iz TOZD Remontne 
delavnice (RTA) na tečaju firme GE
N E R A L A U T O M A T I O N iz ZR Nem
čije. Tečaj usposablja za delo na se-
katorju Omnimat. 

Poročil in ocen opravljenih službe
nih potovanj v tujino niso obravna
vali, ker odbor ni pravočasno sprejel 
ocen. 

Sprejet je bil predlog sektorja za 
ekonomiko in organizacijo — oddel
ka za nagrajevanje o povišanju višin 
povračil stroškov za službena poto
vanja in nadomestil, ki bremenijo 
materialne stroške. Nove višine na
domestil veljajo od' 1. JUNIJA DA
L J E , in sicer: 

T A B E L A — 1. seja ODBORA ZA SPLOŠNE Z A D E V E 

Vrsta nadomestila Višina nadomestila 

Cela dnevnica 
Polovica dnevnice 
Znižana dnevnica 
Nočnina na osnovi računa hotela B kateg. 
Nočnina v gost. obratih višje kategorije 
Nočnina brez računa 
Montažna dela v kraju oddaljenem nad 100 km 
(pripomba: dnevnica in nočnina veljata 
v primeru, če je organizirana hrana in prenočišče) 
do sedem dni: — dnevnica 

— nočnina 
nad sedem dni: — dnevnica 

— nočnina . 
Dodatek za ločeno življenje 
Terenski dodatek:- brez prevoza 

-organiziran prevoz 
Kilometrina za uporabo lastnega vozila za službeno 
potovanje 

1.570-din/dan 
815 din/dan" 
580 din/dan 

po računu 
do 1.184 din/noč 

480 din/noč 

820 din/dan 
450 din/noč 
570 din/dan 
450 din/dan_ 

10.650 din/mesec 
510 din/dan 
300 din/dan 

21,40 din/km 

Odbor je pozitivno rešil tudi prošnjo za finančno pomoč. 
CPSI - D. B. 

PRVA SEJA ODBORA ZA KADRE IN 
DRUŽBENI STANDARD 

I. S O L A T E NOVA C E N A 
— kislo zelje v solati _ 35 din 
— krompirjeva solata z zeljem 

40 din 
40 din 
40 din 
45 din 
45 din 
45 din 
50 din 

V četrtek, 6. junija, so se sestali na prvi seji člani ODBORA ZA KADRE 
IN DRUŽBENI STANDARD pri delavskem svetu Železarne. Ugotovili so, da 
so sprejeti'sklepi v celoti izvršeni. 

Obravnavali So' predlog nekaterih 
sprememb pri nudenju obrokov de
lavcem Železarne, k i ga je pripravila 
TOZD Družbena prehrana. Zaradi 
pereče kadrovske problematike v tej 
temeljni organizaciji so predlagali, 
da bi dnevno pripravljali samo eno 
vrsto toplega obroka in enkrat te
densko ponudili delavcem samo 
hladne obroke. Po burni razpravi so 
sklenili, da o predlogih ne bodo skle
pali, temveč pred odločitvijo zahte
vajo pisno mnenje izvršnega odbora 
konference osnovnih organizacij sin
dikata Železarne. Zadolžili so odde
lek za družbeni standard (kadrovski 
sektor) za objavo informacije o pro
blematiki nudenja toplih obrokov v 
ŽELEZARJU. 

• Po pridobitvi mnenja IO KOOS 
Železarne bo odbor predlog ponovno 
obravnaval. 

Sprejetje bil predlog višjih cen za 
solate in čaj v kantinah Železarne 
(tudi tega je pripravila TOZD Druž
bena prehrana). 

Nove cene solat in čaja veljajo od 
vključno 15. junija dalje, in sicer: 

50 din 
NOVA C E N A 

40 din 

— srbska solata 
— fižolova solata z zeljem 
— krompirjeva solata 
— stročji fižol v solati 
— rdeča pesa v solati 
— fižolova solata 
— solata iz kumar 

in krompirja 
II. ČAJ 
— 1 liter čaja 

Obravnavali so tudi vloge s -po
dročja družbenega standarda, in si
cer: Medobčinskega društva civilnih 
invalidov vojne Kranj, Bolnice Jese
nice, osnovne organizacije ZSMS 
krajevne skupnosti Sava, osnovne 
šole Karavanških kurirjev NOB Je
senice, Medobčinske organizacije 
slepih in slabovidnih Kranj, Planin
skega društva Ljubljana — Matica. 

Seznanili so se z zahvalami za fi
nančno pomoč Sankaškega kluba 
Športnega društva Jesenice, Špiko-
vega odreda Blejska Dobrava (Zveza 
tabornikov Slovenije), Odreda je

klarjev Jesenice (Zveza tabornikov 
Slovenije), Radio kluba »Železar«, 
Namiznoteniškega kluba Jesenice 
— sekcija Murova, Gorske reševalne 
službe — postaje Mojstrana. Od od
bora za pripravo 20. spominskega 
zimskega pohoda na Stol je odbor v 
zahvalo za finančno pomoč prejel 
plaketo z diplomo, k i jo je odstopil 
izvršnemu odboru konference^ os
novnih organizacij sindikata Žele
zarne. 

Obravnavane so bile prošnje s po
dročja izobraževanja, in sicer za odo
britev dotacije Visoki tehniški var
nostni šoli iz Ljubljane, Šolskemu 
centru »Boris Ziherl« — družboslo-
vno-jezikoslovni šoli iz Škofje Loke, 
Srednji šoli elektrotehniške in ko-
vinskopredelovalne usmeritve iz 
Kranja ter Srednji šoli družboslovne 
usmeritve Edvarda Kardelja iz Čr
nomlja. Seznanili so se z zahvalo za 
finančno pomoč odbora za pripravo 
X X L X . skoka čez kožo — FNT, VTO 
Montanistika. Odobrili so odpis šol-
nilne na podlagi zdravniškega potr
dila in podaljšanje roka zaključka 
šolanja dveh delavcev Železarne, k i 
se izobražujeta ob delu, ter pozitivno 
rešili prošnjo Vzgojnoizobraževalne-
ga zavoda Jesenice — aktiva men
torjev informatike in računalništva 
za pomoč pri opremljanju osnovnih 
šol v občini z računalniki. 

C P S I - D. B. 

V jašku (foto B. Grce) 

TOZD Hladna valjarna Bela 

SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Predsednik odbora za gospodarstvo Srečo Šmid je sklical konstituantno 

sejo 28. maja. Pregled sklepov 22. seje je pokazal, da so bili vsi sklepi realizi-

Odbor je sprejel na znanje predlog 
operativnega programa za mesec ju
nij: 8.400 ton, od tega 2.000 ton uslug, 
2.950 ton dinamo jekel, 240 ton rier-
javnih jekel, 600 ton C-kvalitet in 
2.610 ton nizkoogljičnih jekel. Izvozi
l i naj bi 2.140 ton, od tega 840 ton di
namo jekel, 150 ton nerjavnih jekel 
in 1.150 ton nizkoogljičnih jekel. 

Ugotovili so tudi, da se postopoma 
znižuje zaloga vložka, ki pa še zago
tavlja planiranje brez problemov. 
Remont v Valjarni bluming-štekla 
bo v tem mesecu povzročil še večjo 
porabo, še vedno pa ni jasno, kako 
bo z nakupom tujega vložka iz 
ČSSR. Tudi usluge prevaljanja zara
di novih cen ne bodo prinesle takega 
finančnega učinka kot doslej. 

Odbor je razpravljal o poslovnem 
poročilu za prvo tromesečje in ga 
sprejel brez pripomb. 

Obravnavali so tudi kvalitetno 
problematiko in pripombe SDS gle
de kvalitetne problematike. Sprejeli 
so sklep, da je potrebno v oddelku 
žarilnice dosledno kontrolirati di
menzije. Potrebno je najti tudi 
ustrezno rešitev odrezovanja pove
zovalnega traku na kolobarju. 

Odbor za gospodarstvo je Gasil
skemu društvu Jesenice dodeiil tri 
plastične sode, učencem 3. metalur
ške pa štiri plošče Č 0147, dimenzije 
0,5x 1000x2000. 

Na predlog"vodje Valjarne so spre
jeli sklep, da delavce, ki so pomagali 
pri zbiranju in sežigu oljnih gošč, 
nagradijo s 600 din/sod. Za nadalj
nje tako delo pa je potrebno izdelati 
predlog za nagrajevanje. N. K. 

Železarski globus 

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
Ameriški železarski družbi Inland 

-Steel Co. in Bethlehem Steel Corp. 
bosta skupaj z družbo Pre Finish 
Metals Inc. zgradili obrat za električ
no galvaniziranje hladno valjane 

-pločevine. Obrat bodo zgradili v me
stu Walbridge v ameriški zvezni dr
žavi Ohio. Zanj bodo porabili 80 mili
jonov dolarjev in v njem naj bi letno 
galvanizirali okrog 400.000 ton hlad
no valjane pločevine do širine 1,8 m. 
Začetek proizvodnje je predviden ob 
koncu prihodnjega leta. 

LR KITAJSKA 
Indijska državna rudarska družba 

Minerals and Metals Trainig Corp. 
bo prodajala L R Kitajski železove 
rudo. Po dogovorih naj bi v finanč
nem letu 1985-86 (april 1985—marec 
1986). prodali vsaj 1 milij. ton železo-| 
ve rude. 

PREGLED SESTANKOV SDS 

Iz TOZD VZDRŽEVANJE smo prejeli zapisnike SDS vod
stvo TOZD, vzdrževanje plavž 1, 2 in 3, vzdrževanje jeklarne 1 
in 2, vzdrževanje HVŽ 1 in 2, vzdrževanje Jesenice 1 in 2, vzdr
ževanje Javornik 1 in 2, vzdrževanje Bela 1, 2, 3 in 4 ter vzdr
ževanje H V B 1 in 2. SDS vodstvo TOZD pod razno ugotavlja, 
da bi moral biti zdravniški (preventivni) pregled bolj natančen 
in poglobljen. SDS vzdrževanje plavž-1, 2 in 3 menijo, da je 
»poslovno poročilo napisano preveč strokovno in zato zanje ne
razumljivo«. Zanima jih tudi, kako je glede izbire kandidatov 
za novo jeklarno. SDS vzdrževanje jeklarne 1 in 2 ponovno 
vprašujeta, koliko in kam gredo sredstva iz solidarnostnih dni. 
Pod razno predlagata, da naj bi delovodje in izmenski vodje 
dela dobivali otežkočen dodatek po svojih plačilnih skupinah. 
Zanima j ih tudi, kdo preprečuje, da ne morejo dobiti pogodbe
nega dela. Pravijo, da bi na ta način lahko rešili marsikateri 
problem v zvezi-z rezervnimi deli in da bi bili tudi občutno ce
nejši od zunanjih izvajalcev. Vprašujejo tudi, kdaj se bo uredi
la delavnica za ključavničarje na elektropeči. »To vprašanje je 
bilo že dostikrat postavljeno, pa še vedno teče iz stranišča na 
orodje i n rezervne dele!« Skupini tudi vprašujeta, kdo izbira 
kadre za jeklarno 2, SDS vzdrževanje HVŽ 1 in 2 ugotavljata, 
»da je izguba plod administrativnih sprememb pri ugotavlja
nju prihodka, naš dohodek pa se formira še po starem načinu«. 
Urediti je treba tudi vprašanje dela tujih firm na njihovem po
dročju. Pod razno se pritožujejo, da garderobe na področju 

vzdrževanja HVŽ niso primerno urejene (velika utesnjenost, 
še zlasti v garderobi ključavničarjev). Predlagajo, naj se zago
tovijo ustrezna sredstva za adaptacijo. SDS vzdrževanje Je-
klovlek 1 in 2 v zvezi z usmeritvami za delo na sistemu delitve 
po delu ugotavlja, da še nimajo dovolj informacij in pojasnil, 
kako bo to izgledalo v praksi. Zato menijo, da je treba izdelati 
primerjavo med sedanjim in novim načinom izračunavanja 
osebnega dohodka. Glede poslovanja v prvem tromesečju pa 
pravijo naslednje: »Skupina ne razume, kako se poslovni rezul
tat lahko tako spremeni, saj smo v Železarju z dne 11. apri
la 1985 prebrali, da so dobri poslovni rezultati, poročilo pa kaže 

-izgubo. Stalež vzdrževalcev naj se prikaže po posameznih po
dročjih. Tudi prispevek za skupne službe je visok, saj vzdrže
vanje rabi malo njihovih uslug.« SDS vzdrževanje Bela 1 in 2 v 
zvezi z izvrševanjem sklepov prejšnjega sestanka SDS ugota
vljata, da je ostalo odprto še vprašanje usklajevanja osebnih 
dohodkov, medtem ko so drugi sklepi realizirani. V zvezi s po
slovanjem pa predlagata, naj bi zmanjšali stroške, k i j ih ima
mo z zunanjimi izvajalci del, oziroma naj bi zmanjšali izgubo z 
boljšo organizacijo dela in rednimi dobavami surovin. Večji re
monti naj bi se izvajali v začetku meseca, da bi se j ih lahko 
obračunavalo v tekočem mesecu. SDS vzdrževanje Bela 3 in A 

ugotavljata, »da se skoraj noben problem oziroma njihova pri
pomba ne realizira«. Zato ponovno opozarjajo na naslednje ne
rešene probleme: »1. Rezervni deli še vedno niso na razpolago 
v tolikšni meri, da se lahko prične s kompletiranjem rezervnih 
in dotrajanih sklopov za remont bluminga in stekla. 2. Prehodi 
v adjustažah so zatrpani. Problem pa so tudi manjkajoče de
ske na podestih žerjavnih prog, posebno izstopa adjustaža blu
minga. 3. Hrana v kantini je še vedno nekvalitetna. 4. Sanitari
je v strojnici bluminga ostajajo kljub večkratni intervenciji 
neurejene, o. Kl ima naprave v kabinah strojnice bluminga in 
stekla še vedno niso montirane. Poleg tega je v strojnici zaradi 
različnih dejavnikov veliko nesnage, ki najeda elektroopremo, 
kar se kaže na pogostih okvarah«. SDS vzdrževanje H V B 1 in 2 

se pritožujeta, da nista dobili nobenega odgovora na vzdrževa 
nje o Z R M . Glede poslovanja v prvem tromesečju pa pravita, 
da »poslovno poročilo in kasnejši sestanki DPO s poslovodnih 
odborom ne prikazujejo enakih rezultatov glede izgube v pr 
vem tromesečju« in da »ravno tako ne daje prave slike tudi na
še tedensko glasilo Železar«. Menijo, da je dejansko stanje ene 
in da bi morale biti ravno takšne tudi informacije. V zvezi z re 
organizacijo storitvenih TOZD ocenjujejo, da kljub temu, da 
smo drago plačali strokovnjake, ki so izdelali predlog, do reor-
ganizacije ne bo prišlo »zaradi nekaterih osebnih interesov-
Sprašujejo se tudi, kako je prišlo do ugotovitev, da je stalež de-
lavcev-vzdrževalcev nad planom. »Mi vemo«, pravijo, »da jih 
primanjkuje pri nas, kakor tudi na plavžu, v Valjarni bluming 
štekel, jeseniških obratih..., kjer vzdružujejo naprave v veliki 
večini že tuje firme.« Glede premij za uspešno delo pa pripomi 
njajo, da so prenizke (okrog 5 % od osebnega dohodka) in da 
niso stimulativne. »Ne zdi se nam pošteno«, pravijo, »da ima 
lahko strugar samo 70 % te premije, čeprav ravno tako sodelu-
je na vseh remontih.« 

Iz TOZD E N E R G E T I K A smo prejeli zapisnike SDS vod 
stvo TOZD , energetiki 1, 2, 3 in 4, parne naprave 1, 2 in 3, de
lavnica elektroenergije, delavnica toplotne energije, delavnice 
PIV energije ter PIV energija 2, 3 in 4. SDS vodstvo TOZD« 
dobila »direktnega odgovora« v zvezi z nagrajevanjem najni-
jih kategorij OD glede na osnovne življenjske potrebe. Me" 
tudi, »da bo zelo težko odpraviti nezaupanje na področju o« 
hjevanja delovnih nalog« in da bi bilo »najustrezneje nam«?*" 
referenduma uporabiti osebno izjavljanje«. V zvezi s poslov* 
njem pa ugotavlja, da se mora zaradi močno naraščajočih StW 
škov spremeniti odnos porabnikov do energije. SDS energetik 
2 predlaga, da se ponovno ocenijo delovne naloge stikalnica' 
jev R T P Jesenice, Javornik, Bela, Hrenovca ter strojnike S& 
kalničarje H E Zasip, Vintgar, Gorje, Lepnard in Rovte. Vprf 
šujejo tudi, kaj je bilo storjenega za varčnejšo porabo energij 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

MLADI TEHNIKI ZA ZNANJE IN TEHNIŠKO USTVARJALNOST 

Pod tem geslom je 24. in 25. maja potekalo na Ravnah na Koroškem 
9. srečanje mladih tehnikov Slovenije. Udeležili so se ga osnovnošolci iz 
vseh enajstih regij, izbrani na občinskih in regijskih tekmovanjih. 

Tekmovali so v 17 tehniških pano
gah, in sicer v fiziki, računalništvu, 
elektroniki, sestavljanju elektron
skih vezij, fotografiji, sestavljanju 
konstrukcij Fischer UT 1 in UT 2 ter 
gehanotehnike, radiogoniometrira- • 
nju, filmanju, v modelarstvu z mode
li raket, zmajev, jadralnih letalih, 
avtomobilčkov na električni pogon 
in ladij, v obrambi in zaščiti, v izumi
telj stvu — kjer gre za izdelavo izvir
nega uporabnega izdelka, v spozna
vanju proizvodnega procesa. 

Poleg tekmovanja srečanje zaje
ma tudi razstavno področje, kjer naj 
bi učenci prikazali konstrukcije ma
ket in modelov iz sestavljank, didak
tične pripomočke, družbeno potreb
no delo na svoji šoli z dokumentaci
jo, otroci iz vzgojnovarstvenih usta
nov pa tudi svoje izdelke. Delovni 
organizaciji Iskra in Mitol sta pri
pravili razpis za uporabo svojih iz ' 
delkov, revija T I M za izdelavo ma
skote Pionir, učenci pa najsbi izdelali 
tudi računalniško podprto projektno 
nalogo za izdelavo hranilnika. 

Pionirji z Jesenic so na republi
škem srečanju sodelovali v gorenj
ski ekipi, izbrani na. regijskem sre
čanju v Kamniku, ker so med go
renjskimi ekipami osvojili drugo 
mesto. Gorenjsko ekipo je sestavlja
lo 35 mladih in 11 mentorjev, Jeseni
čani pa so tekmovali v obrambi in 
zaščiti, radiogoniometriranju, elek
troniki, projekciji pionirskih filmov, 
modeliranju zmajev in avtomobilov 
na električni pogon. 

Gorenjska ekipa se je v republiki 
uvrstila na prvo mesto in osvojila 
prehodni pokal. Pred ekipo Ljublja
ne, k i je bila na drugem mestu, smo 
bili le za osem točk, čeprav so oni os-
vojili 4 prva mesta, mi pa le *dfje. t 
Ostalo smo nadomestili z uvrstitva
mi na naslednjih mestih. Bih pa smo 
tudi edina ekipa, k i je razstavljala 
izdelek iz jekla, delo kovinarskega 
krožka osnovne šole Karavanških 
kurirjev NOV. 

Zveznega srečanja, k i je bilo v Čr
ni gori, se je z Jesenic v ekipi Slove
nije udeležila ekipa mladih tehni
kov, ki so tekmovali v obrambi in za
ščiti. To so- učenci: Marij Trojar in 
Igro Makra iz OŠ Prežihov Voranc 
ter Tilen Kofol iz OŠ Tone Čufar. 
Slovenijo so z Gorenjske zastopali 
še Peter Koželj iz OŠ L. Seljak 
Kranj, Primož Gerkaman iz OŠ D. 
Jenko Cerklje, Marko Medja iz OŠ 
France Prešeren Kranj. 

9. republiškega srečanja mladih 
tehnikov se je letos udeležilo rekord
no število mladih tekmovalcev in nji
hovih mentorjev — okrog 500. Naj
manj tekmovalcev je bilo iz Notranj
ske, največ pa iz Celja. Celjska eki
pa je edina imela predstavnike v 
vseh razpisanih panogah. 

Srečanje je potekalo v lepem vre
menu in okolju ter gostoljubju-orga
nizatorjev in prijaznosti domače pu
blike na osnovnih šolah Koroški je-
klarni in Prežihov Voranc, v okolici 
Raven ter v Slovenj Gradcu in na 
Prevaljah. 

Celotno tekmovanje so evidentira
li na računalniku ob pomoči Društva 
inženirjev in tehnikov Ravne. Pokro
vitelja srečanja sta bila občinska 
konferenca Z S M S Ravne in občinski 
svet ZSS Ravne, organizator pa Zve

za organizacij za tehnično kulturo 
Slovenije in Ravne. 

Finančno so srečanje podprle vse 
delovne organizacije in delovne 
skupnosti koroške regije, poleg tega 
pa še Iskra, Mitol, Tehnocenter in 
Gorenje. 

Ko so ekipe prihajale na Ravne, 
Gorenjci nismo veljali za favorite, 
zato je bilo presenečenje toliko več
je. Uspeh nas obvezuje, da v prihod
njem šolskem letu delo z mladimi v 
občini še bolje zastavimo, poiščemo 

več zunanjih mentorjev, zagotavlja
mo več materiala za delo v interes
nih dejavnostih. Občinska zveza or
ganizacij za tehnično kulturo podpi
ra in pospešuje delo mladih tehni
kov v osnovnih šolah. Zavedamo se, 
da je pogoj za razvoj tehniške kultu
re prizadevno strokovno delo z mla
dimi in pričakujemo od širše skup
nosti podporo in pomoč pri podruž-
bljanjuživljenja in dela osnovnih šol 
še zlasti pri organizaciji 3. republi
škega srečanja mladih tehnikov, k i 
bo v letu 1986 na Jesenicah. 

Stane Mencinger 
vodja gorenjske ekipe 

SREČANJE MLADIH TEHNIKOV -
BUDVA 85 

Po republiškem srečanju mladih tehnikov na Ravnah na Koroškem je 
sledilo zvezno tekmovanje. Na njem smo sodelovali tekmovalci z različnih 
področij: letalsko modelarstvo, raketarstvo, računalništvo, obramba in za
ščita ter še nekaterih drugih. 

Srečanje mladih tehnikov Jugoslavije 

Z Jesenic smo se tega srečanja 
udeležili: Igor Makra, Marij Trojar 
in Tilen Kofol. Tekmovali smo v pa
nogi obramba in zaščita. Tekmova
nja so bila organizirana v okolici le
pega črnogorskega mesta Budve. 

Zborno mesto ekip iz SR Slovenije 
je bilo pred Zvezo organizacij za teh-

. nično kulturo (ZOTK) v Ljubljani. 
Dobili smo navodila, malico in žepni
no. Odhod vlaka je bil ob 22.45 Čakal 
nas je poseben vagon. V Beograd 
smo prispeli vsi neprespani. Tam 
nihče ni vedel, da bi morali naš va
gon priklopiti vlaku, k i vozi na progi 
Beograd—Bar. Na srečo se eden od 
mentorjev ni udeležil ogleda tržnice, 
tako da je lahko ustrezno ukrepal. 
Najlepši del proge se začne pri Tito-
vem Užicu. Mostovi ter predori si 
sledijo kar po vrsti. V Baru nas je ča
kal poseben avtobus, ki nas je odpe
ljal do hotelov »Bečička plaža«. Pri
speli smo ravno pravi čas, da smo še 
dobili večerjo. 

Naslednji dan so bila na vrsti tek
movanja. Vse se je precej zavleklo. 

Iz vseh slovenskih ekip smo sestavili 
eno 8-člansko. Vsaka ekipa je dobila 
svoje ime. M i smo bili PECA. Ravno 
takrat, ko so naši startali, je začelo 
dežavati. Jaz sem se še pravočasno, 
umaknil na varno. Hodili so dobri 
dve uri. Vrni l i so se vsi umazani ter 
mokri. Na progi je bilo nekaj več po
staj, kot smo j ih bili vajeni. Po tek
movanjih smo bili prosti. . ; 

Organizacija je malo šepala. Ekipi 
za računalništvo niso sporočili, da bi 
morali prinesti s seboj napisan pro
gram, morali so ga šele pisati; ekipa 
za obrambo in zaščito je bila brez 
kosila, ker so se pozno vrnili s tek
movanja. Večjih težav pa nismo ime
l i . 

Veseli smo našega uspeha, saj 
smo dosegli 2. mesto. Vsi upamo, da 
se bomo lahko še kdaj udeležili take
ga tekmovanja. Z naporne poti smo 
se vendarle vrnili srečni in polni no
vih vtisov. 

T I L E N K O F O L 
8. c. OŠ Tone Čufar. 
Jesenice 

PRIPRAVLJENOST JE VEDNO BOLJŠA 

KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 
TITO 

PREHRANA V IZJEMNIH POGOJIH 
PTICE 

V izjemnih razmerah lahko uporabljamo kot hrano meso in jajca 
ptic. Ptice pa je težko loviti, ker dobro vidijo in slišijo, hkrati pa so zelo 
plašne živali. Že ob najmanjšem šumu ali naši neprevidnosti odletijo. 
Manj previdne so tedaj, ko valijo jajca. Ker so ptice koristne živali, 
nam v normalnih razmerah zakon strogo prepoveduje, da bi j ih lovih z 
improviziranimi sredstvi (Uradni list SRS — št. 24/76). Samo v izjem
nih razmerah bi pri lovu ptic uporabili tudi enega od naslednjih nači
nov: 

— Lov z rokami. Pri lovu z roko bomo najuspešenjši ponoči. Proti 
večeru opazujemo gnezdo in čakamo, da ptica sede vanj. Ko se znoči, 
se splazimo do gnezda in spečo ptico osvetlimo. Ptica se preplaši, otrp
ne in takoj jo zgrabimo. 

— Lov z zankami. Z zankami lovimo različne vrste ptic. Zanke 
nastavljamo na mestih, kjer si ptice iščejo hrano. V te namene upo-
rablj amo: 

a) zanke na palici — tako zanko uporabljamo pri lovu ptic ob 
gnezdenju in valenju 

b) zanke na žici — več zank obesimo na žico, ki jo razpnemo med 
dve rastlini nad zemljo, med dve veji 

— lov z mrežami — mrežo razpnemo v okvir različnih oblik 
— lov s trnki — kot vabo uporabimo deževnike ali zrnje, pred

vsem uporabimo ta način za lov na vodne ptiče 
— lov s pastmi — v tla skopljemo jamico, nad jamico postavimo 

plošnat kamen in ga podpremo s količkom. Nanj privežemo vrvico z 
vabo. Ko ptica potegne za vabo, spodnese količek in ptica se ujame. 

— Limanice so z lepilom namazane palčice, k i j ih uporabljamo za 
lov vran. 

Kot hrano v izjemnih razmerah uporabljamo naslednje vrste ptic: 
Fazan živi na terenih, poraslih z grmovjem ali redkim drevjem. 

Prenočuje med vejami, gnezdi pa na tleh. Hrano si išče na žitnih po
ljih. Samica znese maja od 8 do 17 jajc. Samec je pokrit s kovinsko le-
sketajočim perjem, ima dolg rep. Fazana lovimo v pasti, mreže in za-
klope. 

Golobi so mestni, golobi-duplarji, golobi-grivarji in skalni golobi. 
Skalni jereb je večji od goloba. V gorskem svetu živi med dreve

sno in snežno mejo. 
Vrane — poznamo poljsko in sivo vrano, spomladi zneseta 4—5 

jajc. Sorodnika vran sta še krokar in kavka. Krokar je zaščiten, gnezdi 
na drevju, skalnatih policah. Kavka se zadržuje v bližini človeških bi
vališč. Sraka gnezdi v parkih in sadovnjakih. Soja je razširjena v list
natih gozdovih po vsej Sloveniji. 

Caplja domuje v Prekmurju. Živi na vodi, gnezdi pa v krošnjah ob
vodnih dreves. V aprilu znese 3—5 jajc. 

Jerebica živi na žitnih pbljfh in travnikih. Gnezdi na tleh. Spomla
di znese 8—22 jajc. Slabo leta, na tleh pa hitro teče.- a .. . 

Štorklja je ptica selivka. Živi na močvirnatih nižinskih predelih. 
Gnezdi na dimnikih ali visokem drevju. Aprila znese 3 do 5 jajc. 

Ubito ali zaklano ptico damo najprej v mrzlo vodo. Ko se ohladi jo 
z vrelo vodo poparimo in oskubimo. Nato prerežemo kožo na vratu in 
odstranimo golšo. Skozi prerezan trebuh odstranimo drobovje. Obdrži
mo le želodček in jetra. Iz jeter izrežemo žolčni mehur;'želodček prere
žemo, očistimo in izluščimo poroženelo notranjo steno. Meso ptic pri 
pravljamo na različne načine. 

SESALCI 
Sesalce večina ljudi dobro pozna, zato bo ta opis skromnejši. Med

nje štejemo vso našo štirinožno divjad. Divjačina, ki v normalnih raz
merah velja za specialiteto, v izjemnih razmerah odločno nadomesti 
meso domačih živali. Lov divjadi v normalnih razmerah ureja zakon c 
varstvu, gojitvi in lovu divjadi (Uradni list SRS št. 25/76), k i natančne 
predpisuje, kdaj in kako lahko posamezne vrste divjadi lovimo. Isti za
kon hkrati strogo prepoveduje loviti živali na nedovoljen način. 

V izrednih razmerah, ko bi bilo zaradi pomanjkanja hrane ogrože 
no življenje ljudi, bi lahko uporabili enega od naslednjih načinov: 

— lov z zankami. Zanke izdelamo iz žice ah najlonske vrvi. Zanki 
privežemo na vejo ali deblo. Žival se bo zanesljivo ujela, če zanki pri 
družimo še vabo. Vabo namestimo tako, da mora žival z glavo pra 1 

skozi zanko, ko seže po vabi. 
— lov s pastmi. Pasti so povečini narejene iz lesa, mednje spada 

jo: 
a) padalice za lov manjših živali. Izdelamo jih tako, da podpremc 

ploščat kamen s količki postavljenimi v obliki številke 4, 
b) živa past ima obliko zabojčka, k i je na eni strani odprt. V sredi 

ni je položna gibljiva deska. Na dvignjen del postavimo vabo. Ko živa 
seže po vabi, se deska prevesi in žival ujame. Količek pod desko pre 
preči, da bi se past odprla. 

v Železarni. SDS energetiki 3 predlaga, naj se pregleda in us
kladi naloge s t ikalničar jevin strojnikov v elektroenergiji. Po
dobnega mnenja je tudi SDS energetiki 4, k i med drugim ome
nja, da je bila v TOZD oziroma v dejavnosti ustanovljena po
sebna strokovna komisija, k i se je zelo trudila, da bi realno 
ocenila dela in naloge po posameznih področjih, vendar pa je 
bilo njeno delo razvrednoteno. »Zahtevamo«, pravijo, »da se pri 
ponovnem usklajevanju del in nalog njihovo strokovno delo 
bolj upošteva«. SDS parne naprave 1 je dobila na vprašanje z 
dne 19. marca le »delni odgovor«. SDS parne naprave 2 v zvezi 
z usmeritvami za delo na sistemu delitve po delu predlaga, naj 
vodstvo dostavi delovodjem popravljen katalog, da ga bo delo
vna skupina pregledala in dala svoje pripombe. Pod razno pa 
omenja, da so »delavci ogorčeni«, ker ima TOZD Energetika ta
ko nizek odstotek variabilnega dela osebnega dohodka« in da 
zato tudi delavci odhajajo v druge TOZD«. SDS delavnica 

elektroenergije opozarja, da je »nerešeno vprašanje, postavlje
no 11. marca 1985, točka 3.2. s sestanka SDS«. Glede usmeritev 
za delo na sistemu delitve po delu pa predlaga delavskemu sve^ 
tu TOZD Energetika oziroma odboru samoupravne delavske 
kontrole, da vsebinsko in terminsko spremlja realizacijo tega 
programa in da se o tem mesečno poroča na delavskem svetu 
TOZD. V zvezi s prostovoljnim delom pa so na sestanku dne 
»3. maja predlagali naslednje: »V zvezi s sklepom št. 276 DS 
TOZD Energetika so nekateri člani izjavili, da niso vedeli, da 
je DS TOZD s sklepom št. 205 prevzel obveznost za vse delavce 
0 osemurnem prostovoljnem delu, zato SDS predlaga, da se ti
stim, ki tega niso opravili, omogoči izvesti le-to v najkrajšem 
času.« Predlagali so tudi, da naj bi za R T P Jesenice in RTP Ja-
'/ornik nabavili električni toščilec. SDS delavnica toplotne 
energije v zvezi z usmeritvami za delo na sistemu delitve po 
delu zahteva točne in sprotne informacije. SDS PIV energija 2 
s ' ob poslovnem poročilu zastavlja vprašanje, zakaj so s plača
l i 9 % pod planom. Moti j ih tudi to, da imajo izgubo TOZD »za 
katere čitamo v Železarju, da dobro delajo«. 

Iz TOZD TRANSPORT smo prejeli zapisnike SDS vodstvo 
TOZD, lokomotivna delavnica, vozovna delavnica, delavnica 
motornih vozil, elektromehanična delavnica, vzdrževanje pro
ge, promet + vleka 1, 2, 3 in 4, avtomobilski prevozi ter tehtalci. 
Vse SDS delavnic skupaj z vodstvom TOZD in vzdrževanjem 
proge vprašujejo (v zvezi s poslovanjem v prvem tromesečju), 
zakaj je njihova TOZD pri osebnih dohodkih za 3878 din pod 
poprečjem Železarne. Zanima j ih tudi, zakaj je najvišja dne
vna premija še vedno 120 din (»in to že skoraj dve leti in pol, 
odkar obstajajo premije«). Zahtevali so, da se j im na ta vpraša
nja odgovori, hkrati pa izrazili željo, da bi se takih ali podob
nih sestankov v prihodnje udeležili tudi vodilni delavci TOZD 
in predstavniki sindikata. Sestanka se je udeležilo 84 delavcev. 
Vse štiri SDS promet + vleka ocenjujejo, da izguba TOZD 
Transport ni posledica slabega dela njihove temeljne organiza
cije in da so vzroki za izgubo »nekje drugje«. 

Iz TOZD DRUŽBENA PREHRANA, kjer se je skupnega 
zbora udeležilo 85 delavcev oziroma delavk, smo prejeli enega 
najbolj zglednih zapisnikov, saj celo poimensko navaja mne
nje posameznih razpravljalcev. Seveda v tem pregledu ne mo
remo povzemati vseh podrobnosti, ki j ih omenja zapisnik, am
pak le najboffbistvene. Postavljeno je bilo vprašanje, kako po
slovati pozitivno, ker kupna moč gostov pada. Omenjeno je bi
lo, da 60 % dohodka ustvarijo s prodajo toplega obroka, da pa 
cene toplega obroka ne bodo mogli povečevati, ker je po druž
benem dogovoru dovoljena višina za malico 2720 din mesečno. 
Zaradi iz dneva v dan višjih cen živil in ostalega materiala se 
bo moral topli obrok okrniti, oziroma bo treba uvesti prispevek 
delavca k nakupu malice. Dalje: omenjeno je bilo »kritizerstvo 
glede izbire toplega obroka<>, pa tudi vprašanje kadrovanja de
lavcev za pripravo toplega obroka. Kadrovanje je namreč pre
cej kritično, tako da so se spraševali, »zakaj v proizvodnjo 
sprejemajo delavce, ki imajo zaključeno gostinsko šolo, zakaj 
j ih ne zaposlijo v naši TOZD«. Čutijo tudi, da so preslabo pove
zani z oddelkom za družbeni standard. Ker so počitniške priko

lice v Stoji lahko izkazovale negativen poslovni rezultat, so se 
vpraševali, če je smotrno, da se nabavljajo še nove prikolice 
Pr i adaptaciji samskega doma Sava se pojavlja veliko škodnih 
dejanj, kar povečuje stroške adaptacije. Po oceni enega od raz
pravljalcev imajo TOZD Remontne delavnice kljub izgubi višje 
cene izdelovalnih ur kot zunanji izvajalci. Rečeno je bilo, da s 
poprečjem 31.000 din OD na delavca, kvarijo poprečje Železar
ne, ki znaša 41.000 din (»Na mesec mora delavec ustvariti 
okrog 200.000 din, vendar mu po pokritju vseh obveznosti osta
ne le 31.000din). Vodja TOZD je med drugim govorila tudi o iz
postavljenosti kritikam in poudarila, da je zato »potrebna več 
ja osveščenost do odnosa do dela, higiene in večja delovna za 
vest kot je«. V zvezi z delom v kantinah je dejala, da se v neka 
terih sredinah pojavljajo viški in manjki, ki so neopravičljivi 
Vzroke za viške ali manjke je treba ugotoviti (»ali gre za napa 
ke pri obremenitvi, ali je vzrok slaba organizacija dela«). N< 
smejo pa se pojavljati viški na račun slabe kvalitete porcij to 
plega obroka oziroma slabih mešanic pijač. Glede osebnih dc 
hodkov je menila, da se je treba zavedati, da je v TOZD zapc 
slenega veliko kvalificiranega kadra. Kadrovska politika 1 
morala biti zato usmerjena tako, da bi kantinerke imele trgo-» 
sko šolo, kuharji pa gostinsko. Kadrovski sektor naj bi pokli 
kuharja poskušal prikazati kot zanimiv, potrebno pa bi bilo di 
seči tudi boljše nagrajevanje. Zbor je na predlog vodje TOZ1 
sprejel tudi sklep, naj se skliče sestanke SDS o notranjih ra; 
merah (produktivnost, delavnost). V zvezi z usmeritvami zc di 
lo na sistemu delitve po delu pa je bilo med drugim pojasnjeni 
da je »oddelek za študij dela in časa zagotovil, da bo vse ocer 
del in nalog v ŽJ možno pregledati in primerjati«. 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranje — Božidar Lakota 



SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 

SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Prvič v novem mandatu so se 4. junija sestali člani odbora za gospodar

stvo in obravnavali: pregled sklepov prejšnje seje, izvrševanje operativnega 
programa za maj ter predlog programa za junij, analizo finančnega rezulta
ta za april in skupaj za štiri mesece, odpise in pripise razlik pri poslovanju s 
tujino ter vloge. 

Nekoliko več časa kot običajno so 
posvetili pregledu sklepov, saj so 
pregledali sklepe celotnega mandat
nega obdobja. Ugotovili so, da nekaj 
sklepov še vedno ni izvršenih. Vod
stvi temeljnih organizacij Jeklarna 
in Valjarna bluming stekel nista pri
pravili poročila o uspešnosti prever
janja in izvajanja tehnoloških nor
mativov s poudarkom na izmečku in 
stroških, sektor za ekonomiko in or
ganizacijo, oddelek za nagrajevanje, 
pa dokončnega_ izračuna učinkov s 
posebnim poudarkom na izboljšanju 
kvalitete, pri čemer naj bi bilo dobro 
delo ustrezno stimulirano, slabo pe-
nalizirano, izhodišče za izračun pa 
letno poprečje. Vodstvi omenjenih 
temeljnih organizacij in strokovno 
službo so ponovno zadolžili za pri
pravo poročila oziroma izračuna. 

Na eni preteklih sej je odbor za
dolžil odbore za gospodarstvo te
meljnih organizacij, da obravnavajo 
in sprejmejo ustrezne ukrepe za 
enakomerno odpremo. Odbori po
sebnih poročil niso posredovali, od
bor pa je ugotovil, da enakomernost 
odpreme lahko spremljamo teden
sko v posebni rubriki Železarja. 

Sklepi zadnje seje so izvršeni, od
bor se je seznanil tudi z informacija
ma komercialnega sektorja o aktiv

nostih za zadostno oskrbo s ferole-
gurami in temeljne organizacije 
Energetika, oddelek plinske in vod
ne energije, o analizi cen nabavlje
nega mazuta. 

V nadaljevanju je odbor obravna
val in potrdil poročilo o izvrševanju 
skupne in blagovne proizvodnje ter 
realizacije za maj. Temeljni organi
zaciji Plavž in Valjarna debele ploče
vine nista dosegli z operativnim pro
gramom načrtovane skupne proiz
vodnje. Seznanil se je tudi s pojasni
lom vodstva temeljne organizacije 
Plavž o vzrokih za nedoseganje 
družbenega plana in obravnaval ter 
potrdil predlog vodstva temeljne or
ganizacije Valjarna bluming-štekel 
za znižanje operativnega plana za 
maj v adjustaži štekel Javornik ozi
roma za zvišanje v adjustaži štekel 
Bela. Ugotovili so tudi, da je bil izvoz 

izpolnjen z nekaj več kot osemdese
timi odstotki, zaradi pomanjkanja 
vagonov pa niso bili odpremljeni vsi 
izdelki. 

Potrdili so tudi predlog programa 
proizvodnje za junij. 

Pr i obravnavi .analize finančnega 
načrta so ugotovili, da je Železarna 
Jesenice v aprilu dobro poslovala in 
mesec zaključila pozitivno, kar je 
zmanjšalo izgubo. 

Na predlog oddelka za izvoz oziro
ma uvoz je odbor potrdil dve prošnji 
za pripise oziroma odpiše razlik pri 
poslovanju s tujino. 

Ob koncu seje je obravnaval še 
vloge in povišal letno odškodnino Ri 
biški družini Jesenice zaradi ones
naženosti reke Save in akumulacij
skega bazena H E Moste. Železarna 
Jesenice bo o tem sklenila ustrezen 
aneks k izvensodni poravnavi. 

Temeljni organizaciji Transport je 
iz združenih amortizacijskih sred
stev odobril sredstva za nabavo pro-
govnih strojev, Valjairni bluming-šte
kel pa za nakup novega žerjava. Za 
vse vloge je prej zahteval mnenja in 
ocene strokovnih služb in poslovod
nega odbora. 

CPSI - Z. V. 

čno-računovodski sektor, da pripravi 
predlog njegovih sprememb in do
polnitev. Vodja posebne finančne 
službe so pooblastili, da v imenu in 
za račun podpisnic ter v imenu in za 
račun delovne organizacije sklepa 
posle o najemanju in dajanju kredi
tov, o nakupu in prodaji vrednostnih 
papirjev, izdaja menice ter daje ava-
le in garancije, če posamezni posel 

ne presega določene vrednosti. 
Podjetju za PTT promet Kranj s<§ 

odobrili dolgoročni kredit za financi 
ranje montaže opreme za razširite 
avtomatske telefonske centrale ,j ( 

senice in potrdili sprejem sarno. 
upravnega sporazuma o sovlaganju 
v Bolnico Jesenice za nakup rent 
genske naprave. 

C P S I — D. B. 

Z GRADBIŠČA HE JAVORNIK 

KONSTITUANTNA SEJA FINANČNEGA 
ODBORA POSEBNE FINANČNE SLUŽBE 

V ponedeljek, 10. junija, se je prvič v mandatnem obdobju 1985/87 sestal 
FINANČNI ODBOR POSEBNE FINANČNE SLUŽBE ŽELEZARNE. 

Na osnovi poročila volilne komisi
je Železarne o izidu volitev delega
tov v finančni odbor so ugotovili, da 

INOVACIJSKA DEJAVNOST 
V PRETEKLEM MESECU 

V mesecu maju so odbori za gospodarstvo na treh sejah obravnavali šti
ri predloge tehničnih izboljšav, koristnih predlogov in idej ter jih pozitivno 
ocenili in odobrili. Skupni prihranek oziroma koristi znašajo 74.124.050 din, 
zato je 16 novatorjev prejelo 898.740 din posebnih nadomestil ali 1,2 % od 
ugotovljenih koristi. 

Avtorjem Antonu Tavžlju, Jožu 
Novaku, Žarku Bundalu, Dragu Ro-
biču in Jožu Poljancu je bilo odobre
no drugo posebno nadomestilo za 
nov način sušenja livarskih.kalupov 
in jeder. Z navedeno tehnično izbolj
šavo so v celoti odpravljeni "težki in 
nevarni delovni pogoji, zaradi ena
komernejšega sušenja je kvaliteta 
osušenih jeder in kalupov boljša, za
radi boljšega izkoristka pa je tudi 
poraba energije manjša. 

TOZD VALJARNA BLUMING-ŠTEKEL 
Avtorjema Mirku Podlipnsku in 

Marjanu Ermanu je bilo odobreno 
izplačilo enkratnega posebnega na
domestila za predelavo obračalne 
naprave pri brusilnih strojih valjar-
ne bluming. Prijavitelja izboljšave 
sta izdelala in vgradila kovinska no
silca varjene izvedbe, s katerima sta 
rešila problem drobljenja betonske
ga nosilca in trganje vijakov. S pove
čanjem preseka prečnega nosilca in 
z delitvijo na dva dela sta odpravila 
trganje temeljnih vijakov. 

Odbor za gospodarstvo je obravna
val in potrdil koristen predlog avtor
jev Vinka Jakopiča, Petra Zupanči
ča, Valentina Markeža in Lada PodU 
Upnika za vgraditev dodatnega ma-' 
nipulacijskega stikala na blumingu. 
Avtorjem se je porodila ideja, da bi z 
majhno obdelavo poenostavili valja
nje in izločili človeški faktor. 

Vgradili so novo krmilno stikalo, 
ki omogoča s preklopom delo le z 
enim manipulacij skim stikalom, k i 
deluje na desno in levo stran mani-
pulatorja tako, da se pri isti hitrosti 
istočasno menja ustrezna pozicija, 
kar omogoča zanesljivo centrično 
valjanje. 

TOZD JEKLOVLEK 
Avtorjem Francu Ravniharju, Na-

zifu Ljuti, Edu Dolžanu, Slavku Ju
stinu in Jožu Mertlju je bilo odobre
no izplačilo prvega posebnega nado
mestila za izdelavo nove kalibracije 
na progah 320 0 in 450 0 in za še-
stoglati profil 29 mm. Ker je v Jugo
slaviji povpraševanje po profilih še-
stoglatih presekov veliko, so avtorji 
pripravili osnovne tehnološke poti. 
Sedanje stanje in oblike valjavni-
ških kaliber in razporeda ogrodij je 
bilo potrebno na vmesni kontinuirni 
progi 0 320 mm in na končni progi 
0 450 mm prilagoditi tehnološkim 
potrebam za izdelavo profilov šesto-

glatih presekov. Da je omenjena ino
vacija uspešna, dokazujejo prodajni 
rezultati, saj je Železarna v letu 1984 
prodala skoraj 5.000 ton profilov po 
ugodnejših cenah in pri tem za isto 
količino iztržila mnogo več kot pri 
prejšnjih profilih. 

B. B . 

so bili izvoljeni s potrebno večino 
glasov v vseh temeljnih organizaci
jah i n delovnih skupnostih, razen v 
TOZD Jeklarna, kjer je predlagani 
delegat prejel le 41 % glasov in ni bil 
izvoljen. Ponovne volitve v TOZD Je
klarna bodo v sredo, 12. junija. -

Na predlog izvršnega odbora kon
ference osnovnih organizacij sindi
kata Železarne sta bila soglasno iz
voljena za predsednika odbora v 
mandatnem obdobju 1985/87 Slavko 
JUSTIN iz TOZD Valjarna žice in 
profilov, za namestnika pa Vesna 
J A N C iz delovne skupnosti za ko
mercialne in finančne zadeve (finan-
čno-računovodski sektor). 

Seznanili so se z vsebino samo
upravnega sporazuma o organizaciji 
in delu posebne finančne službe, 
kjer je opredeljeno tudi delovanje in 
pristojnosti finančnega odbora te 
službe. Omenjeni sporazum je bi) 
sprejet že leta 1979 in ni več vskla-
jen z zakoni, zato so zadolžili finan-

Dela na gradbišču hidroelektrarne Javornik v Trebežu uspešno poteka 
jo, vendar pa prvih kilovatov električne energije od tod najbrž ne bomo do
bili že oktobra letos, kot je bilo prvotno načrtovano. Gradbena dela bodoh 
končana do konca septembra. Na jezu je že opravljeno nad 80 % gradbenih! 
del, kabli med centralo in RTP Javornik so že položeni, položiti pa morajj 
še več kot polovico vseh cevovodov, medtem ko v strojnici še niso pričeli 
montažo strojnega in električnega dela naprav. 

Dobavitelji opreme se ne držijo opreme se ne 
dogovorjenih rokov. Še najbolj so 
graditelji v skrbeh zaradi zamud pri 
izdelavi turbine v Litostroju. Prvotni 
dobavni rok konec avgusta so pred 
14 dnevi premaknili na september. 
Prav od te nabave je odvisno, kdaj 
bo gradnja končana. V tovarni Rade 
Končar izdelujejo 1200 kW genera
tor, k i naj bi ga na Jesenice dobili že 
aprila, sedaj pa je dobavni rok pre
maknjen na konec avgusta. Roki za 
dobavo regulacijske tehnike in na
prav za daljinsko upravljanje so tudi 
že pretekli, vendar pa, tako predvi
devajo, bo oprema še pravočasno na 
Jesenicah. Splošno elektro stikalno 
tehniko bo izdelalo IMP iz Ljublja
ne. 

H E Javornik bo akumulacijska in 
povsem avtomatizirana, v omrežje 
pa se bo vključevala v konicah pora
be električne energije.kar bo prispe
valo k zniževanju proizvodnih stro
škov v Železarni, saj bo dajala soraz
merno ceneno električno energijo, k i 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA 
IN PROGRAMA SKUPNE IN GOTOVE PROIZVODNJE ZA PRODAJO TER ODPREMO ZA MAJ 1985 

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 
TOZD Družbeni 

plan Program Izvršitev % 
4/2 

% 
4/3 

Družbeni 
plan Program Izvršitev % 

9/7 
% 

9/8 prodaj o 

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

PLAVŽ 15.700 15.700 15.133,5 96,4 96,4 — — - - -
J E K L A R N A 38.600 38.600 39.359,9 102,0 102,0 — — — — — *-
- SM 23.600 23.600 24.705,7 - 104,7 104,7 — — — — — — 
— EL 15.000 15.000 14.654,2 97,7 97,7 — — — — — — 
— ASEA 6.700 6.700 6.516,8 97,3 97,3 — — — • — — • — : 
— L M 8.150 8.150 7.910,5 97,1 97,1 — — — — — j 
- BBC 150 150 226,9 151,3 151,3 — — -. — — — — 
LIVARNA 150 150 161,9 107,9 107,9 50 50 40,7 81,4 81,4 40,7 
— Jeklo 148 148 159,7 107,9 107,9 50 50 40,4 80,8 80,8 40,4 
— Kovino 2 2 - 2,2 110,0 110,0 — 0,3 " — — 0.3 
BLUMING-ŠTEKEL 30.110 30.110 31.890,7 105,9 105,9 5.340 5.340 5.928,9 111,0 111,0 5.668.1 
— Bluming 14.850 14.850 17.159,2 115,6 115,6 350 350 296,6 84,7 84,7 271.2 | 
— Štekel 12.400 12.400 12.191,1 98,3 98,3 2.440 2.440 3.579,8 146,7 146,7 3.1511 
— Štekel storitve 310 310 483,0 155,8 155,8 — — » — — — — 
— Termična obdelava 2.550 2.550 2.057,4 80,7 80,7 2.550 2.550 2.052,5 80,5 80,5 2.245.8 
VALJARNA ŽICE 9.050 9.050 9.111,9 100,7 100,7 2.420 2.420 2.313,5 95,6 95,6 2.275.1 
— Valjarna žice 9.050 9.050 9.111,9 100,7 100,7 — — — — — 

— Valjarna žice storitve —- — . - ' — — - ' — — — — — 
VALJARNA DEBELE PLOČEVINE 6.150 6.150 4.549,4 74,0 74,0 4.940 4.940 4.304,6 87,1 87,1 4.128,4 
— Valjarna debele pločevine 5.170 5.170 4.533,6 87,7 87,7 — — — — — — 

— Valjarna debele pločevine storitve 980 980 15,8 1,6 1,6 — — — — — — 
HLADNA VALJARNA B E L A 8.200 8.200 8.708,4 . 106,2 106,2 7.290 6.160' . 6.945,3 95,3 112,8 6.515.5 
— Hladna valjarna Bela 7.330 6.200 7.175,9 97,9 115,7 ' — — — — — 
— Hladna valjarna Bela storitve 870 2.000 1.532,5 176,2 76,6 — — — — — — 
HLADNA VALJARNA JESENICE 2.150 2.150 2.188,0 101,8 101,8 1.760 1.760 1.952,2 110,9 110,9 1.853,6 
— Hladna valjarna Jesenice 1.980 1.980 2.060,5 104,1 104,1 — — — — — — 
— Hladna valjarna Jesenice storitve 170 170 127,5 75,0 75,0 — — • — — — 
ŽIČARNA 3.640 3.640 3.643,5 100,1 100,1 - 2.700 2.700 2.830,6 104,8 104,8 2.634,4 
— Žicama 3.640 3.640 3.643,5 100,1 100,1 — — — — — 
— Žicama storitve -— — — - — — ' — — — — — 
PROFILARNA 1.720 . 1.720 1.821,5 105,9 105,9 1.480 1.480 1.559,0 105,3 105,3 1.102,9 
- HOP 1.565 1.515 1.721,3 110,0 113,6 1.445 1.395 1.493,1 103,3 107,0 1.008,2 
— HOP storitve 10 10 — — — — — — — 

76,9 
— 

— Rondele 25 75 57,8 231,2. 77,1 25 75 57,7 230,8 76,9 86,6 
— Rondele storitve - — — — — — — — — —- — 
—1 Diski storitve 100 100 40,4 40,4 40,4 — — —' . : — — — 
— Deli za cestno ograjo 20 - 20 2,0 10,0 10,0 10 10 8,2 82,0 82,0 8,1 
SKLADIŠČE 38 80 80 — — — 80 80 — — — — 
VRATNI PODBOJI 120 120 123,0 102,5 102,5 120 120 123,1 102,6 102,6 123,7 
J E K L O V L E K 1.750 1.750 1.925,4 110,0 110,0 1.740 1.740 1.905,4 109,5 109,5 2.083,2 
ELEKTRODE 1.750 1.750 1.947,6 111,3 111,3 1.550 1.550 1.686,8 108,8 108,8 1.291.0 
— Elektrode + varilna žica 1.420 1.420 1.424,7 100,3 100,3 1.420 1.420 1.421,1 100,1 100,1 1.024,4 
— Varilna žica storitve — — —" — — —' — — — — 
— Varilni prašek 70 70 73,5 105,0 105,0 70 70 73,6 105,1 105,1 74,7 
— Suha el. masa — — 57,6 — — — — 57,6 — — 57,6 
— Ognjevzdržni material 260 260 390,9 150,4 150,4 60 60 134,3 223.8 223,8 134,3 
ŽEBLJARNA 720 720 791,1 109,9 109,9 720 720 791,0 109,9 109,9 801,1 
MONTER DRAVOGRAD 800 805 742,7 92,8 "92,3 800 805 742,7 92,8 92,3 742,7 
S K U P A J : 120.690 120.695 122.098,5 101,2 101,2 30.990 29.865 31.123,6 100,4 104,2 29.260.4 

ELEKTRODE ZAGREB 150 150 217,7 145,1 145,1 217.T 

S K U P A J 31.140 30.015 31.341,3 100,7 104,4 29.478.1 

Storitve 2.130 3.260 1.717,1 80,6 52,7 1.717,1 

S K U P A J 33.270 33.275 33.058,4 99,4 99,4 31.195.2 

je potrebujemo vedno več in ki je 
vedno dražja. 

Z izgradnjo jeklarne 2 bo poraba 
električne energije zelo narasla. Po
trebovali bomo tudi zanesljivo ener
gijo, k i bo vedno na razpolago. Zato 
bo, kot je planirano, zgrajena HE 
»Sava«, kajti Sava ima stalni dotok 
vode. Gradnjo te H E pripravljajo. 
H E Javornik pa se bo, kot je že reče
no, vključevala v omrežje samo ob 
konicah porabe, ker dotok vode ni 
stalen. Visokotlačno vodo bo dobi
vala po cevovodu iz jezu v Javorni-
škem rovtu, ki ima prostornino 
20.000 kub. m. Ta voda je zelo čista 
in se niti ob nalivih ne.skali, prav 
zato so zgradili tudi zbiralnik za prt 
bližno 18.000 kub. m vode, ki jo bode 
potrebovali kot hladilno tehnološko 
vodo v jeklarni 2. 

Po prvotnih izračunih naj bi grad 
nja stala 15,5 stare milijarde, seda 
nji izračun pa kaže, da bo stala okol 
36,5 stare milijarde. 



Delavski sveti temeljnih organizacij in delovnih skupnosti 
so odobrili gradbena posojila za novogradnjo, adaptacijo in 
nakupe stanovanj naslednjim delavcem. 

Zoper sklep o pridobitvi gradbenega posojila delave« -pro
silec lahko vloži zahtevo za varstvo pravic v roku 30 dni od 
dneva objave na delavski svet TOZD oziroma delovne skupno
sti. Vložena zahteva za varstvo pravic odloži izvršitev sklepa o 
pridobitvi gradbenega posojila za obravnavani primer. 

TOZD VALJARNA BLUM-ŠTEKEL 
Novogradnja 
1. DUGAR Srečko 
2. KOČEVAR Romana 
3. O B L A K Janez 

Nakup stanovanja v zasebni lasti 
1. BEŠLAGIČ Sulejman 

Adaptacija 
1. 
2 
3 
4 
5 

Č E H Mat jaž 
J A R K O V I Č Janez 
K I S O V E C Anton 
L A P A J N E Vlad imi r 
P E R N U Š Elizabeta 
P E R V A N J A Olga 

Pogojev ne izpolnjujejo 
1. KORANTER Sonja 

TOZD HV BELA 
Novogradnja 
1. SMOLEJ Jože 
2. ŠTULAR Jože 
3. TRATNIK Boštjan 

Adaptacija 
1. KNIFIC Neda 
2. L E B A N Franc 

TOZD PROFILARNA 
Adaptacija 
1. M A R K E L J Alojz 

TOZD VRATNI PODBOJI 
Novogradnja 
1. K A L A M A R Karmen 

Adaptacija 
1. L U K A N Ciril 

TOZD VALJARNA DEBELE PLOČEVINE 
Novogradnja 
1. GRIČAR Vitomir 
2. L IKAR Marjan 
3. ROŽIČ Miha 

Adaptacija 
1. KAPUS Peter 
2. KRTVCJerca 
3. NOČ Rudi 

TOZD ŽEBUARNA 
Adaptacija 
1. L A H Miroslav 
2. TRSEGLAV Anton 

TOZD DRUŽBENA PREHRANA 
Novogradnja 
1. ŽVAB Francka 

Adaptacija 
1. PETERNELJ Cilka 

TOZD ELEKTRODE 
Novogradnja 
1. M E Z A K Marko 
2. POLJANEC Doroteja 
3. ŠOLAJA Drago 

Adaptacija 
1. A N A K I E V Dušanka 
2. FINŽGAR Anica 
3. JAKOPIČ Terezija 
4. JELŠEVAR Marija 
5. LEGAT Franc 
6. MOČNIK Kristina 
7. PRAPROTNIK Ivica 

TOZD STROJNE DELAVNICE 
Novogradnja 
1. K E L I H Francka 
2. O B L A K Marjan 
Adaptacija 

1. AŽMAN Zvone 
2. JAKELJJože 
3. J A M A R Jani . 
4. J A M A R Viktor 
5. JAMŠČEK Franci 
6. KLINAR Anton 
7. KOBENTAR Marjan 
8. TEKAVEC Stane 
9. URŠIČ Vlado 

10. ŽMITEK Pavel 

Pogojev ne izpolnjujejo 
1. PODGORNIK Ivan — adaptacija 

TOZD ŽIČARNA 
Novogradnja 
1. M R A K Stanislav 
2. ŽITNIK Ana 

Adaptacija 
1. B P E M E C Cveto 
2. FRELIH Franc 
3. KLINAR Marija 
4. TRATNIK Franc 

800.000.— din 
800.000 — din 
800.000.— din 

800.000.- din 

250.000,— din 
250.000.— din 
250.000 — din 
250.000.— din 
250.000.- din 
250.000.— din 

800.000,- din 
800.000 — din 
800.000 — din 

250.000.-
250.000.-

din 
din 

250.000.— din 

800.000.— din 

250.000,— din 

800.000.-
800.000,-
800.000.-

250.000,-
250.000.-
250.000. 

250.000,-
250.000,-

• din 
- din 
- din 

- din 
- din 
- din 

din 
din 

800.000.- din 

250.000,— din 

800.000,-
800.000,-
800.000.-

250.000,-
250.000.-
250.000,-
250.000,-
250.000.-
250.000. 
250.000. 

800.000. 
800.000. 

250.000.-
250.000,-
250.000.-
250.000,-
250.000.-
250.000,-
250.000.-
250.000,-
250.000,-
250.000,-

din 
din 

• din 

din 
din 

• din. 
• din 
• din 
- din 
- din 

Adaptacija 
1. GASAR Marija 
2. KLINAR Jože 
3. NOČ Anton 
4. OMANOVIČ Nedim 
5. VISTER Marija 
Nakup stanovanjske hiše 
1. DOMEVŠČEK Bojan 

TOZD LIVARNA 
Adaptacija 
1. HUTAR Zvone 
2. POTOČNIK Frančiška 
3. RAZINGER Štefan 

TOZD JEKLARNA 
Novogradnja 
1. LENARČIČ Alojz-
2. OUČEK Angela 
3. ROZMAN Janez 

Adaptacija 
1. BREMEC Franci 
2. J A K E L J Alojz 
3. KLINAR Frančišek 
4. KOŽELJ Jože 
5. ROT Bruno 
6. ŠRANC Branko 
7. ŠTUPAR Milan 
8. STOJKOVIČ Vukašin 
9. VIDICLeon 
Nakup stanovanja v zasebni lasti 
1. DAUTOVIČ Muharem 

TOZD REMONTNE DELAVNICE 
Novogradnja 
-1. ANDERLE Anton 
2. HUDOLIN Vinko 
3. KOŠIR Zdravko 
4. KOŠIR Milka 
5. KOŠIR Tatjana 
6. KLINAR Matija 
7. SAVORGNANI Sergej 
8. VOGELNIK Marcel 
Nakup v zasebni lasti 
1. FRELIH Nežka 
Nakup stanovanja v družbeni lasti 
I. TROŠT Rudi 
Adaptacija 

1. ITALO Marija 
2. JERNEJC Aleksander 

. 3. K E N D A Ida 
4. PETERNELJ Ivanka 
5. R A K A R Stanislav 
6. REŠEKIvan 
7. SOVINC Albert 
8. TERAŽ Franc 
9.. ŽEN Viktor 

10. GRILC Franc 
II. GERDEJ Jože 
12. LARISI Vinko 
13. ROPRET Boštjan 
14. KOREN Frančiška 

TOZD VALJARNA ŽICE IN PROF. 
Novogradnja 
1. PAPLER Anton 
2. SOKLIČ Zdravko 
Adaptacija 
1. DRAB Anton 
2. ROPRET Janez 

TOZD JEKL0VLEK 
Novogradnja 
1. ' K L E M E N C Anton 
2. L A P U H Albina 
3. ROPRET Janez 
Adaptcija 
1. KOBILICA Anton 
2. TAVČAR Elica 

TOZD TRANSPORT 
Novogradnja 
1. ČERNE Anton 
2. KOBENTAR Bogdan 
Nakup stanovanja v zasebni lasti 
1. PANTIČ Velimir 
Adaptacija 

din 
din 

- din 
din 
din 
din 
din 
din 

- din 
• din 
• din 
- din 

TOZD HV JESENICE 
Novogradnja 
1. BARBO Slava 

800.000.— din 
800.000.— din 

250.000,— din 
250.000.— din 
250.000,— din 
250.000.- din 

800.000.- din 

JAKDIZ Marjan 
KERSNIK Jože 
KNEZ Janko 
JENSTERLE Anton 
L A M B E R G A R Edvard 
LASNIK Mirko 
KRŽIČ Anica 
DRSTVENŠEK Jože 
TRATNIK Emil ' -. 
ZUPANC Franc 

TOZD PLAVŽ 
Novogradnja 
1. SMOLEJ Štefan 
Adaptacija 
1. KOŽELJ Karol 
2. SAVINŠEK Tomaž 

TOZD ENERGETIKA 
Novogradnja 
1. HROVAT Bogdan 
Adaptacija 
1. JANŠA Gregor 
2. JUNEŽ Martin 
3. KOS Tomaž 
4. PIPAN Franci 
5. RADONJIČ Milovan 
6. VEBER Janez 
Pogojev ne izpolnjujejo: 
1. POTOČNIK Matevž 

250.000 — din 
250.000 - din 
250.000.- din 
250.000,- din 
250.000.— din 

800.000.- din 

250.000.- din 
250.000.— din 
250.000.— din 

800.000.-
800.000.-
800.000.-

250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000,-
250.000,-
250.000.-
250.000.-

din 
din 

• din 

din 
- din 
- din 
- din 
- din 
- din 
- din . 
- din 
- din 

800.000.- din 

800.000.-
800.000.-
800.000.-
800.000.-
800.000.-
800.000.-
800.000.-
800.000.-

din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 

800.000.— din 

960.000.— din 

250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000. 
250.000,-
250.000.-
250.000.-
250.000. 
250.000. 

• din 
• din 
- din 
• din 
• din 
- din 
- din 
• din 
• din 
- din 
- din 
- din 
- din 
- din 

800.000.— din 
800.000.— din 

250.000 — din 
250.000.— din 

800.000.- din 
800.000.— din 
800.000.— din 

250.000.- din 
250.000.- din 

800.000.-
800.000.-

din 
din 

800.000.- din 

250.000.-
250.000.-
250.000. 
250.000. 
250.000. 
250.000. 
250.000. 
250.000. 
250.000. 
250.000. 

din 
din 
din 
din 
din 
din 
din , 

- din 
din 
din 

800.000 - din 

250.000.— din 
250.000.— din 

800.000.- din 

250.000.- din 
250.000,- din 
250.000.- din 
250.000.— din 
250.000.- din 
250.000.- din 

10. 
11. 
12. 

TOZD VZDRŽEVANJE 
Novogradnja 

1. ALT Branko 
2. AMBROŽIČ Kati -
3. AMBROŽIČ Jože 
4. SMOLEJ Janez 
5. JAZBEC Marjan 
6. PODLIPNIK Janez 
7. BRELIH Franc 
8. MEDJAZvonko 
9. A R H Miran 

DROLE Zdenko 
K A L A M A R Drago 
LAVTAR Dušan 

Adaptacija 
1. ROŽIČ Zvonka 
2. M A R K E L J Janez 
3. POGAČAR Romana 
4. POGAČAR Bogdan 
5. FABJANIČ Marija 
6. ARNEŽ Franc 
7. ZUPAN Miroslav 
8. MARKOVEC Janez 
9. ŠKRABELJ Janez 

CEPIČ Branko 
VRANA Alojz 
TREBUŠAK Slava 
ŽMUC Franc 
ODAR Zdravko 
TRONTELJ Marjan 
PODGORNIK Izidor 
OVEN Benjamin 
KOREN Feliks 
KOŠIR Marija 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

DSSS E-TKR-NG 
Novogradnja 
1. KRIVEC Branko 
2. LAGOJA Aleš 
3. LAGOJA Anka 
4. SMOLEJ Mojca 
5. VOH Vera 
Adaptacija 

1. BREGANT Janez 
2. GREGORIČ Zvone 
3. F E R K Viljem 
4. JUNEŽ Marija 
5. KERŠTAJN Alojz 
6. KNIFIC Drago 
7. KOTNIK Janez 
8. JELŠEVAR Francka 
9. LEŠNIK Janez 

10. LANGUS Francka 
11. RAVNIK Avrelij 
12. SODJA Bojana 
13. MALENŠEK Marija 
14. U R H Branko 
15. URH Antonija 
16. ZUPAN Franc 
Pogojev ne izpolnjujejo 
1. HASIMOVIČ Slavko 
2. ŽAKELJ Jožica 

DSSS KSI 
Novogradnja 
1. BIZJAK Cveto 
2. CUZNAR Alojz 
3. AVGUŠTIN Rafael 
4. LEGAT Janko 
5. LIKOZAR Marija 
6. STANA Vasilij 
7. VOH Ivan 
Nakup stanovanjske hiše 
1. MAHMUTOVIČ Esad 
2. MAHMUTOVIČ Uzeif a 
Adaptacija 

1. ARTNIK Stanko 
2. FRANC Lado 
3. J A M A R Breda 
4. KO M A N Marija 
5. KOTNIK Aleksander 
6. MIHELIČ Vojka 
7. MIRTIČ Magda 
8. NOVAK Anton 
9. POTOČNIK Anton 

10. SLIVNIK Anton 
11. RAVNIK Angela 
Pogojev ne izpolnjujejo 
1. PREŽELI Ignac 

DSSS KO-FI 
Novogradnje 

800.000.- dii 
800.000.— du 
800.000.- di 
800.000 - di 
800.000.- di 
800.000 — di 
800.000.- di 
800.000.— di: 
800.000.— di: 
800.000.— di. 
800.000.- di 
800.000.- di 

250.000.- di 
250.000.- di 
250.000.- di 
250.000.— di 
250.000.— di 
250.000.— di 
250.000.— di 
250.000.— di 
250.000.— di 
'250.000.— di 
250.000.— di 
250.000,— di 
250.000.— di 
250.000.- di 
250.000.—di 
250.000.— d: 
250.000.- d 
250.000.— d: 
250.000.— di 

800.000.— d 
800.000.- d 
800.000.— d 
800.000.— d: 
800.000.— d: 

250.000.- d 
250.000.— d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.- d 
250.000.— d 
250.000.- d 
250.000,— c 
250.000.- c 
250.000,— c 

800.000,- < 
800.000,— t 
800.000.— c 
800.000.— c 
800.000.- c 
800.000.- c 
800.000.— c 

800.000.-
800.000.-

250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-

1. DOVŽANJože 800.000.-
2. RAMUŠ Tomaž 800.000.-
3. OBID Albina 800.000,— 
4. VČGELNIK Barbara 800.000,— 
5. KURBOS Anton 800.000.— 
6. NOČ Janka 800.000,— 
7. SODJA Marta 800.000.-
8. REBERNIK Majda 800.000.— 
9. JANŠA Helena , 800.000,-

10. A R H Igor 800.000,-
11. ARHZvonka 800.000,-
Adaptacija 

1. J E K L E R Vanja 250.000.— 
2. BURLAČENKO Marjan 250.000,-
3. KLINAR Maks 250.000,-
4. SMOLEJ Julijana 250.000,— 
5. KEJŽAR Franc 250.000,-
6. VIDALI Jelka 250.000.-
7. FRANC Marjeta 250.000.-
8. L E M P E L Milan 250.000.-
9. GRAČNARJože 250.000,-

10. GERŠAK Stanka 250.000,-
11. JAMŠČEK Anica 250.000,-
12. MEGLIC Zilka 250.000,-
13. BENEDIK Danica 250.000.-
14. PETERMAN Anton 250.000,-
15. NOVAK Janez 250.000,-
16. GREGORI Janez 250.000,-
Pogojev ne izpolnjuje 
1. KAVČIČ Ana 

KADROVSKI SEKTOR 
Odd. za družb. 
standard 

GRADBENA POSOJILA 



Informacije strokovne knjižnice 

TUJE SERIJSKE PUBLIKACIJE - 1985 
Časopis ali revija je periodična pu-

ilikacija, ki izhaja redno tedensko, 
nesečno, dvomesečno, četrtletno ali 
)Olletno, v enotnem formatu, vsebuje-
;lanke ali drugo gradivo znanstvene, 
.ehnične, socialno-politične vsebine ali 
iela z literarno-umetniškega področja, 
članki vsebujejo sprotne informacije 
n opisujejo najnovejši napredek v 
manosti in tehnologiji. V znanstvenih 
evij ah so danes glavni vir znanstve-
'.ih informacij in so na prvem mestu 
ned vsemi vrstami znanstvenih doku
mentov. 

Predstavljamo tuje serijske publika-
ije (revije), ki jih v letu 1985 prejema-
no za uporabnike Železarne. V letoš-
rjem letu redno prejemamo 110 tujih 

- evij, ki tvorijo bogato osnovo za 
premljanje novosti in izdelavo beležk. 

Najnovejše številke revij so pregled-
10 razstavljene v čitalnici strokovne 
cnjižnice. Tako so dostopne in na raz
polago vsakemu uporabniku. Preverje-
la metoda informiranja v Železarni je 
udi kontrolirano kroženje revij. Dolo
čeno revijo pošljemo uporabniku, ki jo 
)0 pregledu pošlje naprej naslednjemu 
n na koncu kroženja se revija vrne v 
trokovno knjižnico. 
Vabimo vse uporabnike, da novosti 

premljajo z ogledom najnovejših šte-
ilk revij v čitalnici strokovne knjižni-
e ali da se vključijo v proces kroženja 
evij. Vse informacije dobite v stroko-
mi knjižnici ali po telefonu 2326. 

Seznam tujih revij 1985 (po področ-
lih): 

(Revije, katerih naslove omenjamo 
Ivakrat ali trikrat, zajemajo različna 
Dodročja) 

UDK 159.9 PSIHOLOGIJA 
PERSONNEL PSYCHOLOGY. Dur-

lam. ZDA 
UDK 33 GOSPODARSTVO 
INFORMATION/UNITED NATI-

>NS ECONOMIC COMMISION FOR 
UROPE Geneva. Švica. 
UDK 338 GOSPODARSKA POLITI-

IA 
COAL AND ORE REPORT. New 

{ork. ZDA 
NEUE ZUERCHER ZEITUNG. Zii

rich. Švica 
NOTES/UNITED NATIONS. Gene-

ve. Švica 
INDUSTRIALWORLD. New York. 

ZDA 
STEEL AND STEEL SCRAP RE^ 

PORT. New York. ZDA 
33 METAL PRODUCING. Newark. 

DA 
UDK 339 TRGOVINA 
HANDELSBLATT. Dusseldorfe. 

RN * S* 
NEW HUNGARIN EXPORTER. Bu-

apest. Madžarska 
UDK 5/6; PRIRODOSLOVNE VEDE, 

JPORABNE ZNANOSTI 
REHERCHE. Pariš, Francija 
UDK 51 MATEMATIKA 
MATHEMATICS OF OPERATIONS 

RESEARCH. Providence. ZDA 
TIMS/ORSA BULLETIN = ORSA/ 

TIMS BULLETIN. Baltimore. ZDA 
UDK 535 OPTIKA 
APPLIED ŠPECTROSCOPY. Balti-

nore.ZDA 
UDK 536 TERMODINAMIKA 
BWK: BRENNSTOFF, WAERME, 
RAFT. Diisseldorf. ZRN 
NUMERICAL HEAT TRANSFER, 
ashington. ZDA 
TEPLOENERGETIKA. Moskva 

.SSR 
UDK 539 FIZIKALNA ZGRADBA 

SNOVI. 
FIZIKA TVERDOGO T E L A . Lenin

grad. ZSSR 
U D K 543 ANALITSKA KEMIJA 
ANALYTICAL ABSTRACTS. Lon

don. Velika Britanija 
FRESENIUS ZEITSCHRIFT F U E R 

VNALITISCHE C H E M I E . Berlin. ZRN 
ŽURNAL ANALITIČESKOJ H I M I I . 

Moskva ZSSR 
UDK 574 SPLOŠNA EKOLOGIJA 
ENVIRONMENT INTERNATIO-

AL. Ellmsford;. Oxford. ZDA 
UDK 613.6 INDUSTRIJSKA HIGIE

NA 
ARBEITSMEDIZIN, SOZIALMEDI-

Z I N , PRAEVENTIVMEDIZIN. Stutt-
gart. ZRN 

U D K 616 KLINIČNA MEDICINA 
MEDIZINISCHE K L I N I K . Miin-

chen. ZRN 
UDK 62 TEHNIKA. INŽENIRSKE 

VEDE 
ACTA T E C H N I C A Č S A V . Praha. 

^SSR •--
COMPUTERS I N INDUSTRY. Am-

jterdam. Nizozemska 
FORTSCHRITTLICHE B E T R I E B S -

F U H R U N G UND INDUSTRIAL E N G I -
NEERING. Darmstadt. ZRN 

I. O : MANAGEMENT Z E I T 
SCHRIFT. Ziirich. Švica 

INDUSTRIAL W O R D L . New York. 
Z D A 

TEPLOENERGETIKA, Moskva, 
Z S S R 

UDK 620.1 PREISKAVA MATERIA
LA 

CORROSION SCIENCE. Oxford. Ve
lika Britanija 

M E T A L PROGRESS. Metals Park. 
Z D A 

METALLOGRAPHY. New York. 
: D A -

P R A K T I S C H E M E T A L L O G R A -
H I E . Stuttgart. ZRN 

WERKSTOFFE UN.D KORROSION. 
VVeinheim. ZRN 

UDK 620.9 SPLOŠNA ENERGETI
K A 

ENERGIETECHNIK. Leipzig. DDR 
UDK 621.1 IZKORIŠČANJE PO

GONSKE PARE 
TEPLOENERGETIKA. Moskva. 

ZSSR 
UDK 621.22 IZKORIŠČANJE VOD

NE ENERGIJE 
FLUID: HYDRAULIK, ' PNEUMA-

TIC, ZUBEHOER. Landsberg, ZRN 
HYDRAULICS AND PNEUMATICS, 

Cleveland, ZDA 
OLLHYDRAULIK UND PNEUMA-

TIK. Mainz. ZRN 
UDK 621.3 ELEKTROTEHNIKA 
BROVVN BOVERI MITTEILUNGEN. 

Baden. Švica 
ELEKTROWAERME INTERNA

TIONAL. SER. A, SER. B., Essen. ZRN 
EMA: ELEKTRISCHE MASCHI-

NEN. Munchen. ZRN 
MESSTECHNISCHE BRIEFE FUR 

ELEKTRISCHES MESSENMECHA-
NISCHER GROSSEN. Darmstadt. 
ZRN 

SIEMENS ENERGIETECHNIK. 
Berlin. ZRN 

MASCHINENWELT ELEKTRO-
TECHNIK. Wien. Austrija 

UDK 621.37/.39 ELEKTRONIKA 
BYTE: THE" SMALL SYSTEMS 

JOURNAL. Peterborough. ZDA 
ELECTRONIC ENGINEERING. 

London. Velika Britanija 
- ELECTRONICS WEEK. New York. 
ZDA 

INFORMATION AGE. Guildford. 
Velika Britanija 

UDK 621.5 PNEUMATIČNA ENER
GIJA 

FLUID: HYDRAULIK. PNEUMA-
TIC, ZUBEHOER. Landsberg. ZRN 

HYDRAULICS AND PNEUMATICS. 
Cleveland. ZDA 

OELHYDRAULIK UND. PNEUMA-
TIK. Mainz. ZRN 

U D K 621.7 OBLIKOVANJE BREZ 
ODREZAVANJA 

ARCHIV FUR DAS EISENHUT-
TENVVESEN. Diisseldorf. ZRN 

BAENDER. BLECHE. ROHRE. Diis
seldorf. ZRN 

B L E C H . ROHRE, PROFILE. Co-
burg. ZRN 

DRAHT. Coburg, ZRN 
DRAHT WELT, Diisseldorf. ZRN 
GIESSEREITECHNIK. Leipzig. 

DDR 
IAMI: IRON AND METALWOR-

KING INTERNATIONAL. Radnor. 
ZDA 

UDK 621.8 PRENAŠALA IN DVIGA
LA 

FOERDEN UND HEBEN. Mainz. 
ZRN 

UDK 621.9 OBDELAVA Z ODREZO-
VANJEM 

PE INTERNATIONAL: INDUSTRI
A L PRODUCTION ENGINEERING. 
Munchen. ZRN 

RECTCLING. Diisseldorf. ZRN 
SCHVVERINDUSTRIE ' DER 

TSCHECHOSLOWAKAI. Praha. 
ČSSR 

UDK 628 ZDRAVSTVENA TEHNI
K A 

ARBEITSMEDIZIN, SOZLALMEDI-
ZIN, PRAEVENTIVMEDIZIN Stutt
gart. ZRN 

ENVIRONMENT INTERNATIO
NAL. ELMSFORD. Oxford. ZDA , 

UDK 658 EKONOMIKA IN ORGA
NIZACIJA PODJETJA 

FORTSCHRITTLICHE BETRIEBS-
FUHRUNG UND INDUSTRIAL ENGI-. 
NEERING. Darmstadt. ZRN 

I. O.: MANAGEMENT ZEIT
SCHRIFT. Ziirich. Švica 

IAMI: IRON AND METALWOR-
KING INTERNATIONAL. Randor. 
ZDA 

INDUSTRIJ A L ENGINEERING. At-
lanta. ZDA 

MATHEMATICS OF OPERATIONS 
RESEARCH. Providence. ZDA 

TIMS/ORSA BULLETIN = ORSA/ 
TIMS BULLETIN. Baltimore. ZDA 

UDK 662 EKSPLOZIVI. GORIVA 
BWK: BRENNSTOFF, WARME, 

KRAFT. Diisseldorf. ZRN 
GAS-WAERME INTERNATIONAL. 

Essen. ZRN 
UDK 669 METALURGIJA, KOVINE 

IN ZLITINE 
ACTA METALLURGICA. New York. 

ZDA 

SOCIOLOGI O RAZVOJU IN KRIZI 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

Prejšnji teden (6. in 7. junija) so se v Poljčah sestali sociologi iz vse Slo
venije na strokovnem posvetu na temo Razvoj in kriza družbenih dejav
nosti. 

ARCHIV EUR DAS EISENHUT-
TENWESEN. Diisseldorf. ZRN . . 

BERG UND HUEITENMAENNI-
SCHE MONATSCHEFTE. Wien. Av
strija ' ." 

METALS AND MINERALS. Lon
don. Velika Britanija (prejšni naslov: 
BRITISH STEELMAKER) 

COAL AND ORE REPORT. New 
York. ZDA 

IAMI: IRON AND METALVVOR-
KING INTERNATIONAL. Radnor. 
ZDA 
• IRON AGE METALWORKING IN-. 
TERNATIONAL. Cambridge. ZDA 

IRON AND STEEL ENGINEER. 
Pittsburg. ZDA 

IRON AND STEEL INTERNATIO
NAL. Guildford, Velika Britanija 

IRONMAKING AND STEELMA-
KING. London. Velika Britanija 

IVUZ: IZVESTIJA VYSŠIH UČEB-
NYH ZAVEDENIJ: ČERNAJA META
LURGIJA. Moskva. ZSSR 

JOURNAL OF METALS. New York. 
ZDA . 

M E T A L BULLETIN WEEKLYr 
Worchester Park. Velika Britanija 

METAL PROGRESS. Metals Park. 
ZDA 

METALLOGRAPHY. New York. 
ZDA 

MITOM: METALLOVEDENIE I 
TERMIČESKAJA OBRABOTKA ME-
TALLOV. Moskva. ZSSR 

METALLURG. Moskva. ZSSR 
METALLURGIA ITALIANA, Mila-

no, Italija 
' METALLURGICAL TRANSACTI-

ONS. SER. A., PHYSICAL METAL-
LURGY AND MATERIALS SCIENCE. 
Pitsburg. ZDA 

METALLURGICAL TRANSACTI-
ONS. SER. B„ PROCESS METAL-
LURGY. Metals Park. ZDA " . 

NEUE HUTTE. Leipzig. DDR 
QUARTELY BULLETIN OF STEEL 

STATISTICS FOR EUROPE. New 
York. ZDa 

RADEX RUNDSCHAU. Radenthein. 
Avstrija -' 

METALLURGIA ITALIANA. Mila
ne Italija 

REVUE DE METALLURGIE: CIT, 
Pariš. Francija 

REVUE DE METALLURGIE: MES, 
Pariš. Francija 

STAHL UND EISEN. Diisseldorf. 
ZRN 

STAL. Moskva. ZSSR 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF 

METALLURGY, Stockholm. Švedska 
STAINLESS STEEL INDUSTRY. 

Brockham. Velika Britanija 
STEEL AND STEEL SCRAP RE

PORT. New York. ZDA 
STEEL IN USSR. London. Velika 

Britanija 
STEEL TIMES INTERNATIONAL. 

Redhill. Velika Britanija 
STEEL TODAY AND TOMORROW. 

Tokyo. Japonska 
THYSSEN EDELSTAHL TECH-

NISCHE BERICHTE. Kreffeld. ZRN 
TRANSACTIONS OF THE IRON 

AND STEEL INSTITUETE OF JA-
PAN. Tokyo. Japonska 

WERK UND WIR. Dortmund. ZRN 
VvTRE JOURNAL. Branford. ZDA 
33 METAL PRODUCING. Newark. 

ZDA 
U D K 681.3 A V T O M A T S K A O B D E 

L A V A P O D A T K O V 
BYTE: THE S M A L L SYSTEMS-

JOURNAL. Peterborough. ZDA 
COMPUTERS IN INDUSTRY. Am

sterdam. Nizozemska 
CONTROL ENGINEERING. New 

York. ZDA 
Jana Jamar 

Po uvodnem delu (otvoritev, po
zdravni govor ter predstavitev Go
renjske) so poročevalci na kratko 
predstavili pisne prispevke, ki so bili 
že pred posvetom natisnjeni v zbor
niku. Popoldan je potekalo delo v 
skupinah za naslednja področja: 

— ekonomska in organizacijska 
vprašanja družbenih dejavnosti, 

— posamezna področja razvoja i i i 
krize družbenih dejavnosti ter 

— strategija razvoja in izhoda iz 
krize družbenih dejavnosti. 

V skupini, kjer so obravnavali 
ekonomska in organizacijska vpra
šanja družbenih dejavnosti, je bila 
precejšnja pozornost namenjena kar 
samoupravnim interesnim skupno
stim. S pojavom SIS se namreč ni 
zmanjšala vloga države, pač pa so 
postale v praksi svoje popolno na
sprotje (»podaljšana roka države«). 
Preveč energije se trosi za majhno 
možnost resničnega odločanja. V 
težjih pogojih gospodarjenja, ki j ih 
doživljamo zadnja leta, pa so te mož
nosti seveda, še bolj omejene. Za 
uporabnike je vedno manj sprejem
ljivo zniževanje osebnega dohodka 
na račun večanja prispevne stopnje 
za skupne potrebe. Neprivilegirani 
ljudje so manj zainteresirani za »od
vajanje« sredstev za skupne potrebe, 
saj so odmaknjeni od koriščenj a teh 
uslug. Kaj pa »nasprotna« stran — 
izvajalci? Izvajalci v družbenih de
javnostih so pri svojem delu prema
lo avtonomni, omejujejo jih zakoni. 
Preveč toga organiziranost družbe
nih služb in nerealni normativi (ter s 
tem povezano nestimulativno nagra
jevanje) zmanjšujejo njihovo inicia
tivnost in ustvarjalnost. 

Financiranje družbenih dejavno
sti bi bilo treba urediti takole: 

— iz dohodka bi morali namenjati 
sredstva za tiste skupne potrebe, k i 
so v funkciji proizvodnje, 

— iz osebnega dohodka pa za ti
ste potrebe, k i so življenjskega po
mena. 

Racionalizacijo delegatskega si
stema bi omogočili z naslednjim: 

— zadovoljevanje nujnih potreb 
je treba urediti prek demokratičnih 

državnih institucij (npr. osnovno šol
stvo), za ostalo pa se je treba dogovo
riti na osnovi možnosti in interesov; 
s — v samoupravne interesne skup
nosti naj bi se vključevale tudi delo
vne organizacije, ne le TOZD; ' 

— združili naj bi več samouprav
nih interesnih skupnosti, v katerih 
se ureja sorodna tematika; 

— delavski svet bi bil lahko dele
gacija za delegiranje v ' skupščine 
SIS ipd. 

Naslednji dan je potekala zelo za
nimiva okrogla miza o raziskavi kva
litete življenja v Sloveniji. Razisko
valci inštituta za sociologijo so pro
učevali neekonomske vidike razvoja 
tako, da so ugotavljali, kako so v Slo
veniji zadovoljne materialne, social
ne in personalne potrebe. Čeprav 
raziskava v celoti še ni zaključena, 
pa opozarja, da bo treba v prihodnje 
rešiti zlasti naslednja dva problema: 

— nizka izobrazbena struktura 
prebivalcev v Sloveniji in nizka stop
nja vključenosti v izobraževanje (iz 
tega ni izvzeta niti mlajša generaci
ja) ter 

— staranje prebivalstva z vsemi 
spremljajočimi simptomi na eko
nomskem, socialnem in političnem 
področju. 

Značilna je tudi aktivnost v pro
stem času, ki je Usmerjena v izbolj
šanje življenjskega standarda (kar 
dve tretjini ljudi živi »iz rok v usta«). 
Precej jih dela tudi izven rednega 
delovnega časa (zlasti tisti z nižjo 
izobrazbo). Tako ni čudno, da se med 
najbolj pogostimi boleznimi pojavlja 
takoimenovani psihosomatski sin
drom (utrujenost, glavoboli ...) kot 
posledica preobremenjenosti. Proti 
temu bo treba ukrepati z ustrezno 
organizacijo življenja. 

Strokovni posvet sociologov Slove
nije se je končal s plenarnim zaseda
njem — s poročili o delu v skupinah. 
Popoldan je gostitelj — Društvo so
ciologov in politologov Gorenjske, 
organiziral za udeležence še ogled 
Almirinega centra za razvoj domače 
in umetne obrti v Grimščah na 
B l e d u - Nada Dejak . 

IZ ŽELEZARNE RAVNE 

Priprava livnih garnitur (foto B: Grce) 

MAJA DOBRA DINARSKA 
REALIZACIJA, IZVOZ NE 

Maja so v Železarni Ravne cilj 
fakturirane realizacije rahlo prese
gli (cilj 3,8 mia din, doseženo 
3,88 mia din), plan konvertibilnega 
izvoza pa so dosegli le 90 % (cilj 
1,6 mio dolarjev, doseženo, 1,46 mio 
dolarjev), kar vpliva negativno na 
celotno aktivnost. Pravih razlogov za 
nedoseganje izvoza sicer ni, so pa 
imeli težave predvsem pri termični 
obdelavi in v reprodukcijski verigi. 

Poletni mesečni cilji bodo v Žele
zarni Ravne stalni: 3,8 mia din faktu
rirane realizacije in 1,6 mio "dolarjev 
konvertibilnega izvoza. Če bodo za
radi načrtovanih remontov večji iz
padi, bodo ta cilj julija oziroma av
gusta ustrezno znižali, če pa se bodo 
julija za izdelke črne metalurgije po-
višale cene, bodo cilj ustrezno pove
čali. 

SPREMEMBE IZRAČUNA 
NADOMESTIL OD 

Ker so bila doslej veljavna nado
mestila OD. zaradi velike inflacije 
mnogo prenizka in so ogrožala soci
alno varnost nekaterih delavcev, je 
delavski svet Železarne sprejel zača
sni sklep o spremembi osnov za na
domestila OD, k i velja do dokončne 
uveljavitve v samoupravnih splošnih 
aktih (predvidoma do konca leta). 
Gre za drugačen način izračuna na
domestil. 

Za osnovo nadomestila OD za bol
niško so v Železarni Ravne doslej 
vzeli poprečni OD delavca pretekle
ga leta. Prvih 30 dni so osnovo vsako 
četrtletje valorizirali za rast OD v 
delovni organizaciji proti pretekle
mu letu. -Nadomestilo OD za bolni
ško odsotnost nad 6 mesecev, so valo
rizirali vsakih šest mesecev za rast 
OD TOZD oz. delovnih skupnosti in 
je bilo 90 ali 100 % osnove. 

Od 1. maja 1985 dalje za osnovo 
nadomestila OD za bolniško odsot
nost štejejo poprečne enote sesta
vljenosti dela delavca v preteklem 
letu krat poprečna vrednost enote 
dela TOZD oziroma delovne skupno
sti v preteklem četrtletju. Nadome
stilo OD je lahko 80, 85, 90, 95 ali 
100 % od osnove, odvisno od dolžine 
odsotnosti in vrste bolezni. V nasled
njem četrtletju jo povečajo za rast 
OD,-TOZD oziroma delovnih skupno
sti.' 

Za redni in izredni dopust, za od
sotnosti po poprečjih ter praznike so 
doslej kot osnovo šteli poprečni OD 
na uro preteklih treh mesecev za 
redni delovni čas, nadomestilo pa je 
bilo osnova krat število odsotnosti, 
povečano za mesečno stimulacijo. 

Od 1. maja 1985 štejejo kot osnovo 
poprečno obračunane enote sesta
vljenosti dela na uro v preteklih treh 
mesecih za redni delovni čas, nado
mestilo pa je osnova krat število ur 
odsotnosti krat sprotna vrednost 
enote dela. 

VZPODBUDNI REZULTATI V LETU 
KVALITETE 

V TOZD Valjarna Železarne Ra
vne so v letošnjem prvem četrtletju 
glede na lanskega neverjetno zmanj
šali nepravilne dolžine vložka, tako 
da je ta napaka z lanskega prvega 
letos zdrsnila na 13. mesto napak ne
uspele proizvodnje. Vzrokov za tak
šno izboljšanje je več, med drugim 
je rodilo sadove stalno opozarjanje 
vodstva TOZD na ogromne količine 
izmečka, k i so ga doma sicer še lah
ko prodali, izvoziti pa ga ni bilo mo
goče. Največ pa je na izboljšanje 
vplival novi sistem osebnega pri
spevka, v katerem je dobilo merilo 
kvalitete odločilno mesto. Tako se 
prizadevanja »leta kvalitete« v Žele
zarni Ravne že kažejo. 

REGIJSKO DELOVNO SREČANJE 
KOVINARJEV IN METALURGOV 

Od 22. do 24. maja je bilo na Koro
škem 9. delovno srečanje kovinarjev 
in metalurgov Koroške. Prvič je bilo 
regijsko. V 12 poklicih se je pomerilo 
82?.delavcev iz Rudnika svinca in to
pilnice Mežica, Integrala in Instala
terja Prevalje, Železarne Ravne, Av-
toprevoza Dravograd in Gorenja 
Muta. Srečanje je organizirala Žele
zarna Ravne. 

Delavci so na srečanju pokazali 
veliko znanja in dokazali, da se da z 
vnetim delom tudi ob pol krajših iz 
delovalnih časih narediti dobre iz 
delke. Tako se v tem delu kažejo še 
velike notranje rezerve, ki bi jim 
morali znati prisluhniti predvsem 
organizatorji dela. 

Najboljši s koroškega delovnega 
srečanja se bodo pomerili z delavci 
drugih regij na republiškem tekmo
vanju, ki bo od 26. do 29. junija v Ti
tovem Velenju. 

DRUGA OKROGLA MIZA BRALCEV 
ŽELEZARJEV 

22. maja je bila v Železarni druga 
okrogla miza bralcev — železarjev. 
Čeprav je bila udeležba za polovico 
slabša od prve, je bi l pogovor o lite 
rarnih vrednostih v dr. romanih in v 
Flaubertovi Gospe Bovary zanimiv. 
Naslednja okrogla miza bo v jeseni, 
ko bo na programu poezija. 

Helena Merkač 
Železarna Ravne-
oddelek za informiranje 



utrip sds 

POROČILA O POSLOVANJU 
POGOVOR Z JELKO VIDALI 

Že slišim vprašanje: Kakšna SDS pa je to? Utrip smo si zamislili kot ru
briko, ki bo poskusila kar najbolj neposredno odgovoriti na nekatera vpra
šanja, ki se porajajo pri delu samoupravnih delovnih skupin. Nenazadnje je 
smisel vseh sestankov, ki jih imajo te skupine, tudi v tem, da dobivajo odgo
vore na svoja vprašanja. In če gre za vprašanja, ki zanimajo skoraj vsakega 
delavca v naši Železarni, si upam trditi, da je Železar še najbolj primerno 
mesto za odgovor na tako vprašanje. Kar bi mu na sestanku povedal nekdo 
drug, si bo tukaj lahko vsakdo sam prebral. Tudi to je torej utrip SDS. 

Preden začnem z današnjo temo, 
se moram še enkrat vrniti k ponvi-
čnemu gospodarstvu. Čeprav brez 
krivde kriv, se vendarle čutim dolž
nega za kratko pojasnilo. Ponve, na
mesto ponovc niso naletele na razu
mevanje med železarji. Sprva smeh, 
potem pa skorajda ogorčenje. Kaj da 
se gremo na Železarju. Torej: za sla
viste je Slovar slovenskega knjižne
ga jezika (in slovenski pravopis) za
kon, po katerem se morajo ravnati. 
Ta zakon tudi pravi, da naj se v časo
pisnih prispevkih praviloma upora
blja le knjižni jezik, žargonski izra
zi, kakršen je ponovca, pa le izjemo
ma in to predvsem tedaj, kadar ni 
ustreznega knjižnega izraza. Ko so 
delali slovar, so pri njem kot sveto
valci za strokovne izraze sodelovali 
tudi metalurgi, k i jim, vrag si ga ve
di zakaj, ponovca ni bila všeč. O tem 
lahko le ugibamo. Navsezadnje niti 
ni pomembno, kako je do tega prišlo, 
končni rezultat je ta, da v slovarju 
ni ponovce, ampak le ponev in to kot 
strokovni metalurški izraz. Ker pa 
je to v očitnem nasprotju z živo rabo 
in jezikovnim občutkom, ki ga slov-
ničarji stare šole črtijo čez vse, si 
jemljem pravico in dolžnost, da pre
pričam našo lektorico, da imajo to
krat železarji le bolj prav kot slovni-
čarji. 

In zdaj k stvari. S poslovnimi in 
drugimi poročili je že tako, da nikoli 
niso vsem všeč, bodisi da so prestro-
kovna, prepozna, preveč ali premalo 
natančna, se že kaj najde. Najbolj 
pogoste pripombe je mogoče povzeti 
takole: »SDS meni, da bi bilo treba 
redno vsak mesec objaviti v Železar
ju tudi finančno poslovanje, ne pa, 
da se tri mesece govori in piše, kako 
dobro delamo, ko pa pride poslovno 
poročilo, smo vsi presenečeni, da 
imamo izgubo in to še precej veliko.« 

Jelka Vidali, članica poslovodnega 
odbora in vodja delovne skupnosti 
za komercialne in finančne zadeve, 
odgovarja: 

»Saj imamo vsak mesec objavlje
ne v Železarju rezultate poslovanja. 
To sicer ne velja za prvo četrtletje, 
ko z vsemi ceremonijami delamo za
ključni račun. To traja tja do dvajse
tega februarja, ko moramo začeti s 

četrtletnim obračunom, za kar ima
mo le dober mesec časa. Ponavadi 
(in tudi letos je bilo tako) se v tem 
času spremeni vsa zakonodaja. Ko 
je to opravljeno, imamo rezultate 
vsak mesec sproti, seveda za prej
šnji mesec. Upam pa, da se nasled
nje leto zakonodaja ne bo spet spre
menila in da bomo že pred novim le
tom vedeli, kako in kaj. 

Jelka Vidali (foto B. Grce) 
Kar pa zadeva izgubo in šok, k i 

smo ga menda ob tem doživeli, je pa 
tako: ves čas smo vedeli, da je ener
gija draga in da jo drago plačujemo. 
Zavedali smo se vseh posledic in 
upali, da bo prodajna cena zmogla te 
stroške. Izguba je pravzaprav majh
na, lahko bi del stroškov, predvsem 
tistih, k i se nanašajo na energijo, 
prenesli na druge mesece, pa bi bil i 
v prvem četrtletju brez izgub. Ven
dar se moramo zavedati, da v poslov
nem letu nastajajo vsa mogoča cikli
čna gibanja, k i se na koncu izravna
jo. Zato nam katerokoli četrtletje sa
mo po sebi ne more biti merilo celo
letnega poslovnega uspeha. 

Kljub izgubi, k i je bila, kot sem že 
povedala, majhna, smo vedeli, da 
imamo že ob koncu marca odobrene 
nove cene. Povsem drugače kot v 

. lanskem letu. Letos smo si za cilj po
stavili realizacijo in ne tone. Ta cilj 
smo tudi dosegli in to je edino po
membno. 

. Prav zaradi komplikacij, k i nasta
jajo vedno znova s spremembami za
konodaje, si prizadevamo za njeno 
poenostavitev. Birokrati nam delajo 
strašno uslugo, ko v zadnjem trenut
ku spreminjajo zakonodajo. To že ni 
nobeni stvari podobno. Tudi zato pri
haja do tega, da delavei mislijo, da 
so" slabo informirani.« 

Čeprav se mi prvi napad torej ni 
povsem posrečil, sem vendarle vztra
jal, nenazadhjeje sitnost, ali lepše 
povedano vztrajnost, temeljna novi
narska vrlina. A l i bi ne moglo biti 
poslovno poročilo bolj priljudno in fi
nančnih'operacij neveščim bolj pri
merno. Kajpak mi ni uspelo prikriti, 
da sem tudi sam na tem področju 
bolj telečji. A moja sogovornica se ni 
dala speljati na tanek led. 

»Vsak -mesec objavljamo v Žele
zarju podatke o gibanju proizvodnje 
in stroškov. Poslovno poročilo je se
veda strokovna zadeva- in ni name
njena temu, da bi o njem razpravlja
le samoupravne delovne skupine. In
formacije zanje so dovolj poenosta
vljene in razložene, tako da j ih lah
ko razume prav vsakdo, ki ga to za
nima. Vsem finančnim tokovom v te
meljnih organizacijah pa niti ne mo
remo slediti. Vsakdo, k i ga to zani
ma, se lahko v Železarju redno se
znanja s poslovanjem v Železarni. 
Ampak ljudje tega ne preberejo. Ne
katere stvari so pa vendarle tudi po
slovna skrivnost. 

Če koga kaj zanima, lahko vedno 
vpraša. Vsem računovodjem v te
meljnih organizacijah je zapoveda
no, da odgovorijo na vsa vprašanja; 
če imajo ustrezne podatke, takoj, če 
ne,pa ko j ih dobijo.« 

Zdaj mi je bilo pravzaprav že ja
sno, da sem žebljico zadel ne le na 
glavico, ampak malo tudi na svoj pa
lec. Da bi si vendarle ohranil samo
zavest in sklenil pogovor z Jelko V i 
dali bolj pomirljivo, sem sogovornico 
poprosil za oceno poslovanja naše 
železarne v tem trenutku. 

»O našem poslovnem uspehu lah
ko rečem to, da je izguba minimal
na. Glede na popolno zmedo v devi
zni zakonodaji, ki je v začetku leta 
popolnoma zakomplicirala celotno 
gospodarsko življenje, lahko seveda 
pričakujemo še vse mogoče motnje. 
Zelo smo obremenjeni s stroški v se
danji jeklarni, saj je ta postopek za 
četrtino dražji, kot so sodobni po
stopki pridobivanja jekla. Zato se dr
žimo nad vodo le s skrajnimi napori 
in vsaka malenkost nas lahko poti
sne pod to mejo. Dokler energija ni 
bila tako. draga, je nekako še šlo, da
nes pa pomeni dobesedno razmeta
vanje družbenega denarja, da še de
lamo na tak način.« 

Ob koncu najinega pogovora se je 
sogovornica zopet vrnila k mojim 
očitkom: 

»Določeni razkoraki v mišljenju, 
kako je kdo informiran, bodo vedno. 
Težko je preceniti, kakšno informa
cijo kdo potrebuje. Ni pa treba meša-
ti poslovnega poročila in drugih 
oblik informiranja o poslovanju. Po
slovno poročilo je navsezadnje kro
nika naše Železarne.« 

Borut G R C E 

VLOGA IN POMEN 
RAČUNALNIŠKO 

PODPRTEGA 
INFORMACIJSKEGA 

SISTEMA ZA 
SAMOUPRAVNO 

ODLOČANJE 
1. POMEN INFORMACIJ 

— nastanek informacij 
— shranjevanje 
— komuniciranje 
Informacija je tisti žlahtni del ne

kega sporočila, ki namda neko novo 
znanje ali spoznanje. Človek je prav 
z možnostjo obvladanja uporabe in
formacij v svojem razvoju prekosil 
ostala živa bitja na zemlji. Sistema
tično je razvijal uporabo informacij 
in s tem vedno hitreje postajal viso
ko razvito inteligentno bitje. Danes 
je večini samoumevno, da sprejema
mo informacije preko medijev, kot 
so: radio, televizija, telefon, knjiga, 
časopis . . . Ti tehnični pripomočki so 
omogočili hiter prenos informacij — ' 
komunikacijo. Človek si je že v pra
zgodovini prizadeval pomembne in
formacije shraniti in j ih posredovati 
kasnejšim rodovom v različnih_obli-
kah (risbe, zapisi, spomeniki). Če se 
samo spomnimo na prometne znake, 
tak način zapisovanja informacij še 
danes uporabljamo. Vendar je tudi 
na tem področju razvito mnogo teh
ničnih pripomočkov, ki omogočajo 
hitro shranjevanje (zapisovanje) in
formacij. V tem stoletju smo priča 
pravi poplavi vedno novih in novih 
informacij. Sedaj ni več problem, ka

ko hitro prenesti informacijo iz kra
ja v kraj.ali jo hitro shraniti — zapi
sati. Problem je nastal pri sami upo
rabi teh informacij, saj človek ne ob
vlada več te množice informacij in v 
tej množici ne zna poiskati tistih in
formacij, ki bi mu olajšale njegovo 
delo. 

Prav na tem področju pa seje ob 
začetku petdesetih let pojavil nov 
tehnični pripomoček — računalnik, 
s pomočjo katerega lahko informaci
je posredujemo, hranimo, izbiramo 
in j ih povezujemo v nove informaci
je. Žal uporabo teh drugih naprav 
zanemarjamo, prav tako pa pogosto 
njihovo pomembnost podcenjujemo. 
Znanstveniki s področja informatike 
predvidevajo, da bo človeštvo dožive
lo že v bližnji prihodnosti delitev na 
razviti del, k i bo znal obvladati in i z : 

koristiti možnosti uporabe informa
cij in nerazviti del, ki tega ne bo 
znal. Ta razkol bo imel skoraj take 
posledice, kot nekoč v prazgodovini, 
ko je- človek-primat prevzel vodilno 
vlogo in si podredil preostala živa bi
tja. 

2. INFORMACIJE IN 
SAMOUPRAVLJANJE 

Ni dobrega vodenja in odločanja 
brez pravih informacij, ki morajo bi
ti točne in hitro dosegljive. Ta dej
stva so v razvitih delih sveta prav hi
tro odkrili in začeli pospešeno razvir 
jati računalniško .obdelavo informa
cij. Tudi v Jugoslaviji se je začela do
ba računalništva brez večjega za
ostanka, saj so bili prvi računalniki 
kupljeni že pred več kot 25. leti. Žal 
pa je uporaba teh računalnikov pri 
nas ubirala prav čudna pota. Na za
četku razvoja računalnikov in raču
nalniške opreme so bile te naprave 
nagnjene k obdelavi tehnoloških in 

znanstvenih informacij. Prav hitro 
pa so zahodni managerji odkrili, da 
je računalnik zelo uporaben pri ob
delavi informacij s področja vodenja 
in odločanja. Pri nas smo na področ
ju obdelave znanstvenih in tehnič
nih informacij dobro napredovali in 
precej časa sledili razvoju. Žal tega 
ne moremo več trditi za zadnjih pet 
let. Pri vodenju in odločanju pa smo 
naredili nekaj napačnih sklepov in 
odločitev. Menili smo, da 
kapitalistična ureditev forsira upo
rabo računalnikov na področju vode
nja in odločanja prav zato, da ohrani 
način odločanja v zaprtih krogih 
lastnikov kapitala. Prezrli smo dej
stvo, da se je moderni svet močno 
spremenil. Vsak dan nastane na mi
lijone novih informacij. Za uspešno 
vodenje* ih upravljanje ni več pro
blem, kako dobiti potrebne informa
cije, temveč kako iz "nepregledne 
množice izločiti prave informacije. 
Seveda pri tem odigra bistveno vlo
go tudi čas, ki je potreben, da do ta
kih informacij pridemo. Ti problemi 
vedno bolj" tarejo tudi našo samou
pravno družbeno ureditev. 

Že pred leti so se na pobudo.in že
ljo delegatov pri nas začele ustanav
ljati službe za informiranje, k i naj bi 
pripravljale ustrezne informacije za 
naš samoupravni sistem odločanja. 
Te službe pa so namesto v kvaliteti 
informacij pretiravale v kvantiteti. 
Moderne naprave za razmnoževanje 
so pri tem v popolnosti odigrale svo
jo vlogo. Naši karikaturisti to stanje 
lepo prikazujejo, ko delavca-samou-
pravljalca slikajo zakopanega v ku
pe materialov, kjer so skrite potreb
ne, informacije, na osnovi katerih bo 
upravljal in odločal. Nasprotniki sa
moupravljanja in služb za informi
ranje valijo krivdo za probleme in 

USPEŠEN START DRUGE KANALSKE PEČI 
Inženiring indukcijskih peči Železarne Štore je v sodelovanju z Inženi

ringom Bled postavil drugo kanalsko peč za homogenizacijo in pregrevanje 
sive litine. Prvo peč uporabljajo v tovarni BELT, drugo pa je kupila livarna 
sive litine 27. mart iz Novega Sada. 

Nova peč ima priključno moč 
550 K V A , moč induktorja 450 kW, 
napetost induktorja 310—615 V, za 
10 °K porabi-54 kWh/t energije, uči
nek pregrevanja je 6 t/h, celotna 
zmogljivost peči je 18 ton in koristna 
zmogljivost 12 ton. 

Mehanski del peči so izdelali v 
mariborski Metalni, montirali pa so 
ga delavci podjetja Djuro Djakovič iz 
Slavonskega Broda. Električno opre
mo so izdelali v Energoinvestu v Čr
nučah in IMP ISO Slovenske Konji
ce, montoralo pa -jo je novosadsko 
podjetje Elektrolux. Večina opreme 

ŠTORSKI Ž E L E Z A R 
je bila dobavljena v pogodbenem ro
ku, kasnili so le nekateri instrumen
ti iz uvoza. Peč so montirali tri mese
ce, in sicer do konca februarja. V 
marcu so jo obzidali z ognjeodporno 
maso švicarske firme IRA iz Ziir i-
cha. 

Peč so pričeli ogrevati v soboto, 
30., in v nedeljo, 31. marca, s plin
skim gorilnikom, ki so ga prav tako 
naredili v Železarni Štore, 2-. aprila 
pa so peč ogrevali že z električno 

energijo in zvečer dali v peč že prvo 
količino železa. Od takrat peč nor
malno obratuje. 

Že rezultati prve peči v B E L T U so 
bili obetajoči, saj je bila kvaliteta 
ulitkov mnogo boljša. Zaradi manj
šega izmečka in manjše porabe 
energije naj bi se taka peč izplačala 
v dveh letih. Mesečni prihranki zna-

:šajo 1,5 milij. din, naložba v samo 
peč pa je B E L T stala 20 milijonov 
din, livarno 27. mart pa 27 milijonov 
din. 

Skupaj z Inštitutom Jožef Štefan 
so štorski strokovnjaki izdelali sred-
njefrekvenčno peč z zrnogljivostjo 
lonca 250 kg. Peč so izdelali za potre
be domačih livarn za proizvodnjo 
manjših serij ulitkov, a ker v Žele
zarni Štore niso imeli denarja, da bi 
pokrili stroške Inštituta v višini 
3,8 milij din, so peč prodali Tovarni 
dušika Ruše. Peč pri njih uspešno 
obratuje. 

Zanimanje za nakup indukcijskih 
peči je v Jugoslaviji zelo veliko, saj 
so samo v treh mesecih letošnjega 
leta prejeli že 25 ponudb v skupni 
vrednosti 900 milijonov din. Uresni
čitev teh ponudb bo seveda odvisna 
od finančne sposobnosti investitorja, 
po dosedanjih izkušnjah pa se ures
niči le dva do pet odstotkov takih po
nudb. (Štorski železar, štev. 7, 

maj 1985) 

Tovorna postaja Železarne (foto I. Kučina) 

težave, k i nas tarejo, na premalo šo-
lanega delavca upravljalca. Še tako 
dobro izbran.šolan in uspešen mana-
ger zahodnega sveta bi delal enake 
napake, če bi mu namesto računalni
ško obdelanih informacij dostavili 
take, kot j ih dobiva naš delavec-sa-
moupravljalec. 

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI ALI 
KAKO V PRIHODNJE 

Če želimo današnje stanje izbolj
šati, je.potrebno narediti naslednje: 

1. Slediti je treba najnovejšim teh
nološkim dosežkom na področju ra
čunalniške tehnike. Ker so razen ve
likih delovnih organizacij vsi drugi 
slabo ali sploh neopremljeni z raču
nalniki, bi morali to pomanjkljivost 
čimprej odpraviti. 

2. Več bo treba storiti na področju 
šolanja in izbire ustreznega kadra, 
k i bo znal zbirati in urejati informa' 
cije v tako imenovane baze podat
kov. Ta naloga naj bi bila za naše go
spodarstvo tako pomembna kot sa
ma proizvodnja in ne na nivoju »ne
potrebnih« skupnih služb. 

3. Različne službe za informiranje 
bi morale od golega zbiranja in raz
množevanja informacij preiti na ka
kovostnejšo obdelavo informacij. To 
pomenih da bi morale postati nosilec 
izdelave ustreznega računalniško 
podprtega informacijskega sistema, 
k i bo kot orodje lahko služil delavcu-
samoupravljalcu. Za to bo potrebno 
mnogo sredstevln naprav, saj ne bo
mo mogli kopirati tujih rešitev tako, 
kot j ih lahko v znanosti in tehniki. 

4. Našega delavca-samoupravljal-
ca bo treba seznaniti z vsemi mož
nostmi, ki mu jih daje uporaba raču
nalnika, da bo potrebne informacije 
znal čimprej sam brez posredovanja 
poiskati. Tako bodo odpadle kritike, 
da so podatki prikrojeni, s tem pa iz
siljene različne odločitve. 

5. Člani delavskih kontrol in pra
vobranilci samoupravljanja ne bi 
smeli biti brez ustreznega računalni
škega znanja. Tako bi lahko nepo
sredno in pogosteje uporabljali in
formacije, zbrane v različnih infor
macijskih sistemih. Na ta način bi 
delovali bolj preventivno, saj bi lah
ko z dovolj zgodnjimi ukrepi prepre
čevali nepravilnosti. Danes pa naj
večkrat ugotavljajo že nastale ne
pravilnosti in gospodarsko škodo. 

4. SKLEP 

Nobena še tako bogata država na 
svetu si danes ne more privoščiti 
spodrsljajev v svojem gospodarstvu. 
Da do napačnih odločitev ne pride, 
je nujno potrebno uporabljati simu
lacije. Simulacije danes v svetu po
stajajo glavna veja uporabe računal
nika. Nepoznavalec bo sedaj hitro 
naredil sklep, da to pomeni konec 
samoupravljanja, saj bo računalnik 
sam izbral najboljšo varianto, k i jo 
bo treba le še formalno potrditi. To 
seveda ne drži. Računalnik na osno
vi podatkov in parametrov pri simu
lacijah izbere rešitev. Če se menjajo 
osnovni podatki, se menjajo tudi re
šitve. Pri samoupravljanju pa prav 
tu naletimo na največje težave in po-
manjkijivosti. Delavec-samouprav-
ljalec mora največkrat odločati na 
osnovi enega samega predloga, ki ga 
pripravijo strokovne službe. Premi
slekov o pravilni izbiri osnovnih 
predpostavk ne more preveriti in na
nje tudi ne dobi ustreznih odgovo
rov. To pa seveda ogroža bistvo sa
moupravljanja, saj si lahko neka 
»tehnokratska« strokovna služba 
prisvoji pravico odločanja. Lahko to
rej končamo z mislijo, da uporaba 
računalnikov v samoupravni družbi 
pomeni varstvo pravic delavca-sa-
moupravljalca. 

Računalništvo pri nas 
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OKUPACIJA JAVORNIKA 

Bilo je. Kočevar je pestoval roke 
na svojem životu in klepetal z vrt
narjem, ki pa se tudi ni brigal za 
nas, saj je bil civilni uslužbenec. 

Jaz ne grem, je zašepetal Lado, 
pojdi sam, če hočeš. 

Mi podržiš žico? sem ga prosil. 
To pa ne, me je zavrnil. 
Zakaj ne? 
Zato, da ne. 
Tudi drugi so odbili, da bi mi po

magali pobegniti. 
A Lado je, kakor se je kasneje po

kazalo, naslutil nekaj, kar se še ni 
dalo izraziti z besedami, kakor reci
mo ne zna jelen, ko po valovih zraka 
ali vetra zavoha pot človeka moril
ca. 

Zgroženo je zašepetal: Pojdimo či
sto tiho in počasi stran od tega plo--
tu. 

Šli smo za njim s pol koša listja in 
prišli za hrbet gestapovca, ki se je še 
vedno pogovarjal z vrtnarjem in ka
dil. 

Kaj ste že vse pobrali? se je začu
deno zagledal v nas. 

Vse smo, smo rekli vsi hkrati. 
Pokimal je in pokazal, kam naj 

usujem listje. Nato smo molče sledili 
Hočevarju na Belegschaft. Bil je sla
be volje. 

Še do danes sem nekoliko prepri
čan, da bi bilo prav, če bi takrat pre
stopili žico. Toda ... v gostem gr
movju so najbrž čakali na naš pre
stopek z empijevko gestapovci in bi 
nas poželi kot mlade koprive. Vrt
nar, civilist, pa bi bil priča, da smo 
res pobegnili, žal, naravnost v na
stavljeno past, do katere pa so Nem
ci imeli še vso pravico, saj so bili 
okupatorska oblast. 

In kazen z ustrelitvijo ne bi bila 
izvršena kot nad odraslimi politi
čnimi zaporniki, s ceremonijalom: 
privezovanjem h kolu ter rutico čez 
oči. Tako kaznovanje mladoletnih bi 
izzvalo hudo povračilo. Glede nas 
jim je šlo predvsem za ustrezno obli
ko, ki bi opravičevala pomor. Če bi 
torej ušli in prišli predbruhajočo za
sedo, bi mnogi rekli, sami so si krivi, 
zakaj pa so dve minuti pred dvanaj
sto storili tako neumnost. 

Torej je bilo tisto pobiranje listja, 
ki ga pravzaprav ni bilo, le zavaja
nje v smrt, ki k sreči ni uspelo. Pred
vsem zavoljo Ladovega instinkta. 

Samo štirinajst dni po pobiranju 
listja, 5. maja 1945, pa smo prišli iz
za zidov celi oziroma živi^ 

Skupaj s svojimi mučitelji, med 
katerimi je bil Konjska smrt, 
dr. Brandl, dr. Lanz, sloki Kočevar 
in še cela vrsta kretenov, smo drli 
skozi dolino Drage na Smokuško 
planino, v naročje belega Stola, kije 
sedel na svojem tronu kot papež. 

Hiteli smo, kajti z vseh strani je 
pokalo. A kmalu smo bili med skala
mi in žlahtnimi bukovimi vonji, ki 
smo jih tako pogrešali. 

Nobeden od partizanov nam ni 
hotel povedati, zakaj bežimo. ~ 

Slišati je bilo samo brž, brž; hitre
je, hitreje! 

Po dobri uri hoje smo prišli v 
odredovo taborišče, kjer je v kotlih 
že brbotal koruzni močnik. — 

Lesene barake so bile komaj opa
zne, šotorov pa nisi videl prej, pre-. 

den te ni zgrabila za noge vrv in po
ložila po tleh. 

Za policiste, ki so se naglo odda
ljili od gestapovcev na moralno raz
daljo, je bilo srečanje s partizanskim 
taborom pravo presenečenje. 

Zanje je bilo vse schon, alles in 
Ordnung in tako dalje. 

Gestapovci pa so brez besed čeme
li sami zase, bili so zaigrani, in to so 
dobro vedeli. 

Bili so že gnilad. 
A slišal sem, ko je nekdo nekomu 

rekel dovolj na glas: Kaj, kako blizu, 
in nismo vedeli. 

To je seveda pomenilo željo po 
smrti teh, v katerih rokah so zdaj 
bili. 

Čudil sem se samo temu, da ni 
nihče posebej pazil nanje, da so tu 
kakor mi, osvobojenci. A ni bilo res. 
Straže okoli njih so bile zelo dobro 
postavljene in prizadeti so jih čutili 
pa tudi videli. Samo korak v stran 
naj bi kdo naredil in že bi pribren-
čal svinčeni komar v sence. 

Čez čas so začeli za nas petsto 
osvobojenih jetnikov deliti močnik, 
a ga nihče ni imel kam deti, kajti iz 
kaznilnice smo morali na vrat na 
nos bežati in smo vse pustili tam. 

Mnogi so močnik šli iskat kar s 
pokrivali, s klobuki, kapami, robci, 
jaz pa sem ga šel iskat na list papir
ja, iztrganega iz zvezka, ki mi ga je 
dala partizanska administratorka. 

Ti ga kar liži, močnik, je rekla, ka
kor sladoled. 

In res sem ga lizal, le da je list iz 
zvezka zdržal za eno samo porcijo. 

Ves zbit in prevzet od duhov gmaj
ne sem sedel na štor in premišljal o 
svoji nenadni osvoboditvi. 

Jetniki okoli mene so počeli isto 
in so mrmrali kot roji kebrov, lomili 
so vejice smrek in pripravljali parti
zansko poročno posteljo. 

Stric Anton, ta, ki je sestri Takaj 
sezidal hišo, je prilezel iz gošče 
smrekovja, držeč v rokah odpete 
hlače. -

Majko jim žalostno, je drhtel, še 
podelati se ne morem. 

Zakaj ne, stric? 
Ti dam hlače dol, se sklonim, da 

se . . ., a ne začutim, da mi nekaj vr
ta tam zad, sem si rekel, veja, kje pa, 
pridi, boš videl kaj. 

Stopila sva v breg med smtekice, 
tam pa je iz groba štrlela roka od ko
molca naprej z razkrečenimi, zeleni
mi^ črnkastimi prsti. 

Že kakšen, ki je zaslužil, je rekel 
žalostno stric Anton. 

Postalo me je zelo strah. 
Daj, daj, se je zasmejal stric, s hla

čami v rokah, pridi k meni, če te je 
strah. 

Šla sva za neko skalo in si tam na
redila smrekovo ležišče ter se stisni
la drug k drugemu. Začutila sva kri 
svojega rodu. Zaspal sem v striče
vem naročju kot v materinem. 

Zjutraj, ko so naju prebudili že 
slavčki, so se oglasili tudi streli. 

Jetniki smo poskakali kvišku in 
oprezali, ali ni prišla za nami kaka 
nemška hajka. 

Stric pa je mirno ležal in obrisal 
nos: 

Kaj se pa vznemirjaš, je rekel, 
pospravljajo jih, tiste, ki so včeraj 

nas. Ampak, a veš, da me je pritisni
lo . . . Pa ne bom šel tja, kakor včeraj. 
Ne maram prsta v... 

Pokanje se je nadaljevalo v točno 
odmerjeni časovni enoti, morda po 
tridesetih, petinštiridesetih sekun
dah. 

... zdaj Konjska smrt... zdaj 
Brandl... zdaj... zdaj.. .zdaj... 

Še istega dne je bil zbor večine re
šenih jetnikov, nagovoril nas je ko
mandant odreda z zanosnimi bese
dami, češ da bo vsak hip rajha ko
nec, Nemci da beže, kjer le morejo. 
Domovina... se rojeva ... Ob tej be
sedi sem se spomnil pozabljenega 
šolskega zvezka iz leta 1941 in prepi
sa s table za slovo., ki nam ga je spi
sala Marija Banko. 

Bil sem srečen kot še nikoli. 
Komandant je dalje razlival svoj 

glas po vseh nas, kot zjutraj slavčki. 
V meni so se začele oglašati bese

de tiste pozabljene naloge. 
Domovina je kakor mama in oče z 

enim ali več otroki. .. 
Prerokba moje učiteljice se je 

uresničila od besede do besede. A 
niti slutil nisem, da Marija Banko 
prav ta čas nekje v Ljubljani zapu
šča svet in odhaja v večnost. Umira. 
V svetlobi prvega dne v tednu, ki ne 
bo več nemški, jo bodo pokopali.. . 

Stric Anton se je vrnil izza skalov
ja, s hlačami v rokah. 

Kaj pa govori? me je vprašal in 
pomignil proti komandantu odreda. 

Ne vem, sem rekel.-
Kaj nisi poslušal? 
Sem, ampak nekaj drugega, sem 

odvrnil zasanjano, ko da se prebu
jam iz sanj. 

V tem trenutku pa je komandant z 
resnim glasom pozval vse jetnike, ti
ste, ki se počutimo zmožne nositi 
orožje, naj se pridružimo odredu. 

Izstopilo nas je iz vrste nekaj de
setin. Malo pravzaprav, če naj bi bi
lo to merilo hvaležnosti odredu za 
njegovo vztrajanje, da nas reši goto
ve smrti v napeti živčni igri z lager-
firerjem, ki se je hotel rešiti za ceno 
naših življenj. Če bi teh petdeset lju
di imel za edini znak hvaležnosti, bi 
se Koroški odred lahko razjokal nad 
nami. * 

Bil sem med tistimi petdesetimi. 
Komandant me je nekaj časa 

ogledoval in verjetno okleval, ali naj 
me sprejme ali ne. 

Prav, je rekel čez čas. Vseh petde
set nas je bilo sprejetih, torej tudi 
jaz. 

Se istega dne smo se postrojili in 
ob jasnem, bridko sinjem vremenu 
razvili kačo pohoda proti Koroški. 

Nekaj časa smo še šli v zavetju ho-
ste, potem pa smo stopili na stezo, 
vsekano v melišče. 

Meni je intendant dal kot orožje 
lonec zabele, da sem ga nosil. Bil je 
trebušast lončen pisker, utrjen še s 
črno dratasto žico. 

Debeli kuhar mi je z nožem zagro
zil, naj ga ne izgubim. 

Stric Anton pa je nosil vrečko 
pšena. 

Lezli smo vse težje v strmino, ki je 
bila vsa preprežena s cikcakasto ste
zo, kakor z debelim srobotom. Pod 
nami je bila Smokuška planina, čr-
nozelena. Kakor dragulj iz ledu. 

Nad nami pa so pluli beli križi le
tečih trdnjav. Skoraj si videl v kabi
ni pilota. 

Nekaj letal nas je pozdravilo s 
krili. 

Grebli smo kakor govedo gnu v 
belo goro. Srce je udarjalo in njegov 
zvok po robu zvona si lahko slišal v 
samih petah. 

(nadaljev.) 
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MRTVI NE LAŽEJO 
p o v e s t 

— Kako pa potem? Povej! mu je segel v besedo Gorski. 
Očitno je bil Golob na vse to že pripravljen. 
— Delajmo po dva in dva, največ po trije skupaj. Nekako tako ka

kor prve dni! 
To je sprožilo nove predloge in misli, kajti Golobove besede niso 

pomirile udeležencev. 
— Kaj bi bil tako nezaupljiv, Golob. Misliš, da smo mi manj za

nesljivi kot ti ali še kdo drug? je očital glas iz teme. 
Glas. je bil užaljen, Golobu pa je priskočil na pomoč Jurč. 
— Že. A sem za to, kar pravi Golob. Bog ve, kdo je tisti, ki vse 

skupaj nosi Nemcem na nos? 
— Misliš, da mora res biti tako? Kaj pa, če je bilo doslej le na

ključje ali pa neprevidnost? 
— Kakorkoli, Nemci so zvedeli. Morda je tisti pes med nami tudi 

zdaj? 
Sum j ih je pritisnil k tlom, da so obmolknili. V vseh je vrtalo, kaj 

če ne bi bilo bolje, da za nekaj časa pretrgajo zvezo s partizani, med
tem pa se bo morda pokazalo kako in kaj. Gorski je to čutil še močne
je, zato je začel pomirjati: 

— To so hude besede, k i pa j ih ni težko razumeti. Zadnjidogcdki 
res omogočajo in opravičujejo različne pomisleke. Vendar ne smemo 
pozabljati, da v vojni ne gre brez žrtev. Posebno v taki, kot smo jo za
čeli mi. Razumljivo pa je, da se po nepotrebnem ne bomo nastavljali. 
Nemara ima Golob še najbolj prav. Odslej se boste shajali tako, kot je 
predlagal. Zvezo bi vsaka skupina imela le z menoj ali pa z Alešem, pa 
tudi s Filipom: 

Pečar pa se je začudil: 
— Zakaj pa kar s tremi? Jaz se bom držal enega. Še to ne bo lah

ko. 
Govoril je, kot bi razlagal misli vseh, zato je Gorski odgovoril: 
— Kdor je razumel tako, se moti. Vsakdo bo imel zvezo le z enim 

izmed nas. Če se bo pa komu kaj zgodilo, bo poiskal drugega. Mislit i 
moramo na vse in tako bomo Nemcem še najbolj zmešali štrene. 

To je spet obrnilo pogovor na to, kako bodo preizkušali ljudi, ki bi 
kakorkoli mogli biti povezani z izdajstvom. Vendar se je Golobu upira
lo tudi to, da so tako občutljivo zadevo skušali reševati pred toliko 
ljudmi. Oglasil se je in svoje misli končal v še večji negotovosti: 

— Če je črna ovca med nami, se mora kmalu pokazati. Filip je ne
davno napovedal spet nekaj aretacij, in če bo to res, se bo prav kmalu 
zgodilo. A še enkrat rečem, da mi takle posvet ni prav nič všeč, pa si 
potem mislite, kar hočete! 

Filip, k i je dotlej molčal, je zdaj spregovoril: 
— Golob ima.prav. Če je vohun med nami, ga takole prav gotovo 

ne bomo odkrili. Obveščevalno delo ni kar si bodi. Zato — po dva in 
dva! 

Medtem se je tako stemnilo, da hi bilo mogoče videti niti sosedo
vega obraza. Prepoznavali so se le po glasovih. Takoj nato je zagrmelo 
in ulil se je močan dež. 

Možje so skočili pod Golobov kozolec, ki se je na začetku širil v 
prijazno lopo. Nihče jih ni nadlegoval, zato so se menili naprej o vsem, 
kar j ih je še vznemirjalo. A kakorkoli se je kdo hotel zavarovati ali se 
odtegovati nevarnostim, mu Gorski ni popustil. 

Nazadnje j im je razdelil še šop ciklostiranih letakov in časopisov, 
k i j ih je imel v napeti torbici. 

— Takim, k i j im lahko zaupate, razdelite še te papirje, ti pa naj 
j ih dajo naprej. Še vedno nam jih primanjkuje. Vendar naj vsak ukre
pa po svoje, saj poznate ljudi. Poglavitno je, da pridobite čimveč ljudi. 
Pomislite, kako. bi bilo, če bi se jutri vaši sinovi in bratje morali tolči 
proti našim zaveznikom. To bi bilo skoraj isto, kot bi streljali proti 
vam. 

Zjutraj je bil spet lep in miren dan. Nikjer sledu o partizanih ali 
Nemcih. Vse je kazalo, da se je vojna za nekaj časa preselila daleč 
stran. 

Prihodnji večer pa je bilo pri Golobu spet vse živo. Hiša je bila ob
koljena, vsaj videti je bilo tako. Po grmovju in med drevjem so bili po-
taknjeni policisti, partizana pa nikjer nobenega. Le Aleš, ki je nekaj 
takega pričakoval, se j im je umaknil in se skril v pripravljeno luknjo, 
ki jo je zvrtal v seno na Golobovi lopi. Filip bi tudi rad opazoval vso za
devo, pa ta večer ni smel biti v bližini. Tudi samemu se je zdelo tako 
pametneje. Sicer pa je bilo vse skupaj brez jjomena, kajti Aleš je se
stanek prenaglo prestavil na prejšnji večer. Če bi j ih večino zasačili, bi 
bil med tistimi, ki bi nazadnje »ušel«. 

»Niti toliko časa mi ni ostalo, da bi poslal novo sporočilo. To bo 
Aleš še drago plačal, »se je jezil Filip. »Kaj bo rekel Werner?« 

Filipova skrb ni bila majhna. Zaradi nenadnega poloma je bil lah
ko slabe volje. Werner in njegovi policisti so se zastonj ubijali, in to za
radi njegovega slabega obvestila. Prav od tega podatka si je veliko 
obetal! V Wernerjevih očeh bi rad postal pomembnejši, kajti zdaj je na 
tihem tekmoval z Gorskim. Rad bi pokazal, kako tesno je povezan z 
uporniško organizacijo, m rad bi dobil tudi denar. Za vsakega pripad
nika OF najmanj po 50 mark 

(nadaljevanje) 
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IZIGRANA SMRT 
IN SUŽNOST 

(IZBRANI ODLOMKI) 

»Verjemi mi! Čista resnica je. Danes ob štirih zjutraj je 
Nemčija napadla Rusijo, brez vojne napovedi.« 

Rafel je bil tako dobre volje, da se je kar vrtel po veži. Ja
nino, ki je prišla iz spalnice je objel in se z njo nekajkrat zavr
tel po škripajočem podu. 

»Janina, dobri smo. Sedaj se bo pa začel mrtvaški ples za 
švabe,« je ves razgret pripovedoval. 

Marko je stal sredi veže kot prikovan. Nikakor ni mogel 
doumeti novice, ki mu jo je prinesel Rafel. 

Stopili so v kuhinjo, kjer je Rafel podrobno razložil, kje je 
zvedel za novico, k i so jo na tihem vsi pričakovali. 

»Vidiš, Marko, to je sedaj naše upanje, da se bo ta švabska 
sodrga pobrala iz naših krajev. Sedaj se imamo na koga naslo
niti. Boš že videl, kaj bo Stalin naredil s tem »malarčkom«. Jaz 
sem to jutro že kar dosti obredel. B i l sem že pri Tonetu, Benu, 
Slavku in Stanetu. Vsi so čisto iz uma. Sploh ne morejo verjeti, 
da je to vse res. Tako sem bil vesel te novice, da sem doma jo
kal,« je v eni sapi pripovedoval Rafel. 

Marko ni bil sposoben kaj reči, kajti v glavi mu je rojilo 
ogromno misli. 

»Marko, kako kmalu nam bodo prišle prav tiste puške in 
municija, kar smo pobrali iz Rupnikovih bunkerjev in barak! 
Na trgu se že zbirajo Nemci. Tudi nekaj civilistov je poleg. Vsi 
so namenjeni v graščino, verjetno bodo imeli kakšen »apel« v 

zvezi z novo fronto,« je kar naprej razlagal Rafl in se nenado
ma spomnil, da mora oditi, ker sta dogovorjena z Jožetom, da 
se dobita v gostilni pri Nežki, kjer mu bo povedal najnovejše 
novice. Jože je bil namreč radiotehnik in je popravljal radijske 
sprejemnike za Nemce in je bil zato tudi na tekočem o vsem 
dogajanju na ruski fronti. 

Rafel je vihravo odšel, Marko in Janina sta še nekaj časa 
molče gledala za njim, kajti preveč sta bila zaposlena vsak s 
svojimi mislimi. 

Marko je stopil na balkon in gledal po okolici in razmiš
ljal, o novih dimenzijah, ki j ih je z ruske fronte dobila druga 
svetovna vojna. Nedvomno pa so Nemci naredili brezglavo na
pako, ko so se lotili Rusije. 

Po zajtrku se je tudi Marko odpravil v gostilno k Nežki, da 
bi zvedel novejše novice. Na poti proti gostilni je zaslišal za se
boj oster žvižg. Ko se je ozrl je za seboj ugledal Toneta in Pav
la, ki sta tudi že vedela o novici. Skupaj so nadaljevali pot proti 
gostilni in ugibali, kaj bo'prinesel čas. Pavel je bil mnenja, da 
lahko Ruse pričakujejo vsak dan in da bi hitro morali nekaj 
ukreniti. 

Na gostilniškem vrtu pod kostanji sta že sedela Benp in 
Rafel. Prisedli so in kmalu zatem se jim je pridružil še Slavko. 
Vsi so nestrpno čakali Jožeta, da j im pove. Na vrtu gostilne je 
bilo le malo gostov in še ti so bili nemčurji, zato so se izogibali 
pogovora o dogodku, ki je vse razveselil. 

Na gostinski vrt so pričeli prihajati nemški oficirji, pome
šani s civilisti in gestapovci. Z močnimi naglasi so se pozdra
vljali in dvigali roke v pozdrav »Heil Hitler«. Kot je bilo razu
meti iz glasnega govorjenja so prišli s konference, ki je bila na 
hitro sklicana, zaradi najnovejših dogodkov. Nemci so bili raz
položeni. Glasno govorjenje se je mešalo z oholim smehlja
njem, ki je preglasilo ostale. 

»Verjetno so že zasedli Moskvo, da so tako razpoloženi,« je 
bleknil Tone, k i se ni mogel zadržati. 

»Majko ti tvojo . . . Osel neumni ali bi res rad videl, da se 
še danes znajdeš v zaporu!« je Slavko grajal Toneta za te pre
cej na glas izrečene besede.. 

Marko je opazoval Nemce, ki so prav tako prišli na pivo ob' 

tem soparnem dnevu. Med gosti je opazil tudi starejše Nemce 
z resnimi obrazi. B i l i so zaskrbljeni in molčeči. V kotu gostin
skega vrta so sedeli tudi šef gestapa Kurt, Friz in zelo razpolo
ženi Helmut in ostali gestapovci. Ža okolico se niso menili. Go
vorili so vse vprek in mahali z rokami eden proti drugemu, kot 
da bi z njimi hoteli s tem več povedati kot pa z besedami. 

Jožeta ni bilo ob napovedani uri. Vsi so ga nestrpno priča
kovali in pogledovali proti vrtnim vratom. 

Nemci so se nacejali s pivom, ki je počasi pričelo delovati 
po njihovih razgretih glavah. Iz kota, kjer je sedela gestapov-
ska družba se je slišala pesem »Wir iverden weiter marschi-
ren . . .« 

Nenadoma se je pojavil pri vratih tudi Jože s svojo mlado 
ženo Ančko. Ančka je obstala pri vratih, Jože pa se je napotil 

sproti omizju, kjer so ga nestrpno čakali njegovi prijatelji. B i l je 
zelo resen. Naslonil se je na mizo in j im tiho povedal, da ima 
slabe novice in da o tem ne more govoriti tu in da naj pridejo k 
njemu domov. Potem se je na glas opravičil, da ne more prise
sti, ker ga čaka žena in odšel. 

Ob tej novici so vsi postali resni. Dogovorili so se, da bodo 
gostilno zapuščali počasi po eden ali dva skupaj in tako priha
jali tudi v Jožetovo stanovanje iz različnih smeri. 

Markovi prijatelji so plačali zapitek, nato pa, kot je bilo 
dogovorjeno počasi zapuščali gostilno. Nemci so bili že toliko 
razgreti, da niso bili pozorni do prihajajočih in odhajajočih go
stov. 

Ko so se vsi zbrali v Jožetovem stanovanju, je začel pripo
vedovati, kaj je slišal iz nemških poročil. 

»Fantje, če je verjeti, se je vse skupaj začelo hudičevo sla
bo. Celovec je poročal, da so Nemci napadli na celotni fronti in. 
da napredujejo z bliskovito naglico. Poročevalec je našteval 
vse kraje, ki so j ih Nemci zavzeli že v prvih urah. Povedal je. 
da so v prvih sunkih zajeli več tisoč Rusov. Motorizirane in 
tankbvske enote so daleč pred pešadijo. Bombardirali so tudi 
nekaj večjih mest. Operacije nemške vojske se odvijajo po na
črtu in Rusi ne nudijo resnega odpora. 

(nadaljevanje) 



NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 

Izvršni svet OS Radovljica je na 119. seji 4. junija obravna
val osnutek odloka o spremembi odloka o občinskih upravnih 
taksah, predlog sprememb, in dopolnitev družbenega dogovora 
o enotnem informacijskemu sistemu na področju notranjih za
dev v SRS. Proučil je poročilo o uresničevanju stališč in usme
ritev v nadaljnjem razvoju skupščinskega in delegatskega si
stema in poročilo o uresničevanju stališč o nadaljnjem razvoju 
krajevnih skupnosti, informacijo o organiziranosti upravnega 
organa za družbeni nadzor cen v prvih 4 mesecih 1985 ter po
tek stanovanjske gradnje v letu 1985. Imenoval je občinski 
štab CZ in delegata v odbor udeležencev družbenega dogovora 
o enotnem informacijskem sistemu na področju notranjih za
dev v SRS. Izrekel je soglasje k določitvi višine stroškov vozni
škega izpita pri izpitnih centrih v Kranju in na Jesenicah. 

Občinski komite za ljudsko obrambo ih družbeno samoza
ščito Radovljica je 4. junija razčlenjeval uspešnost delovanja 
enot civilne zaščite v občini. Beseda je tekla tudi b nalogah ko
miteja za LO in DS ter drugih nosilcev nalog s področja SLO v 
pripravah na turistično sezono. 

Predsedstvo in sekretariat O K ZSMS Radovljica sta na pr
vi junijski seji pregledala finančno poslovanje mladinskega 
servisa za prvo tromesečje 1985 in ocenila, daje bilo delo spod
budno, čeprav beleži nekaj primanjkljaja. Na seji so imenovali 
člane vodstva mladinske delovne brigade Stane Žagar ter pozi
tivno ocenili vse letošnje prireditve za dan mladosti v občini, 
posebno sklepno proslavo v Radovljici. 

V počastitev spomina in obletnice smrti narodnega heroja 
Antona Dežmana-Tončka, so v leski osnovni šoli Franc Šaleški 
Finžgar 31. maja priredili vsakoletno slovesnost. O liku heroja 
Tončka je šolski mladini in njegovim soborcem in prijateljem 
spregovoril predsednik občinske organizacije ZZB NOV 
Radovljica Slavko Staroverski. V kulturnem programu, posve
čenem spominu na Tončka in osvobodilni borbi, so se predsta
vi l i učenci domače šole. 

Po sklepu aprilskega posveta aktiva komunistov nepo
srednih proizvajalcev in predsedstva O K ZSMS Radovljica so 
se 3. junija v tovarni Vezenine Bled in 7. junija v Almir i Radov
ljica sešli stalni akcijski konferenci Z K S . Spregovorili so o pro
blemih, k i tarejo predvsem mlade delavce pri reševanju stano
vanjskih težav, pri zaposlovanju pripravnikov, pri njihovem 
usposabljanju in štipendiranju, pri nagrajevanju in pri njiho
vem vključevanju v samoupravne organe. Posebno so opozorili 
na naloge komunistov pri pripravah na volitve 1986 in na nalo
ge pri kadrovski krepitvi osnovnih organizacij Z K s sprejema
njem novih članov iz vrst najboljših mladih delavcev in delavk. 

Svet krajevne skupnosti Bled je pred dnevi posredoval iz
vršnemu svetu skupščine občine Radovljica predlog za sezon
sko zaporo prometa na Cesti svobode v središču Bleda. Zapora 
naj bi bila^od 15. junija do 15. septembra od postajališča izvošč-
kov pri križišču za festivalno dvorano do križišča z Ljubljan
sko cesto pri Kazini . Predlog je izvršni svet že obravnaval na 
prvi junijski seji in sprejel tudi sklep o predlagani zapori pro
meta, k i bo veljal od 15. junija. To bo omogočilo večjo turi
stično ponudbo na najbolj prometnem delu obale jezera, kar 
bo še bolj poživilo turistični utrip tega kraja, k i je tudi letos 
poln predvsem tujih gostov. 

Letošnja turistična sezona se je na Bledu pričela že sredi. 
maja. V blejskih hotelih so gostili dnevno po dva tisoč gostov, 
predvsem britanskih. V tem času pa se je na Bledu zvrstilo tu
di več pomembnih jugoslovanskih in mednarodnih srečanj, za
to so bile zasedene skoraj vse hotelske zmogljivosti. Med naj
bolj imenitne goste, k i so si z zanimanjem ogledali Bled in oko
lico, je treba vsekakor šteti kenijskega predsednika republike 
Daniela Arapa Moia in kanclerja ZR Nemčije Helmuta Kohla. 
Oba visoka državnika sta bivala na Bledu v začetku junija, kar 
je navsezadnje tudi v prid propagandi blejskega turizma. 

V delovni organizaciji Plamen Kropa, kjer so pred dobrim 
tednom slovesno proslavili 90-letnico obstoja, so v prvih štirih 
mesecih letos zabeležili še kar spodbudne proizvodne rezulta
te. Celotni dohodek so povečali za 92 %, dohodek za 105 %, čisti 
dohodek za 114 %, osebne dohodke pa za 62 %. V poslovni in re
zervni sklad so namenili letos že 214 % več denarja kot lani. 
Ker je prišlo do izpada izvoza v vzhodne dežele, so več izvozili 
na zahod. Vrednost tega izvoza je znašala v štirih mesecih že 
475 tisoč dinarjev. 

V letu 1984 so iz samoupravnega sklada za intervencije v 
kmetijstvu na območju občine Radovljica na osnovi dogovora o 
ukrepih za pospeševanje proizvodnje hrane izplačevali premi
je za mleko v višini 14,9 % od priliva sredstev zaposlenih iz bru
to osebnih dohodkov in dodatno še premijo za višinska območ
ja. S tem so povečali zanimanje kmetovalcev za večjo pridela
vo mleka. V prvem tromesečju 1985 se je odkup mleka spet po
večal za 12 odstotkov. 

Pred kratkim so se v Stari Fužini šešli predstavniki tam
kajšnje krajevne skupnosti, turističnega društva Bohinj-jeze-
ro, Gozdarsko-kmetijske zadruge Srednja vas, Triglavskega 
narodnega parka, Kulturne skupnosti in Muzejev radovljiške 
občine ter Gorenjskega muzeja iz Kranja. Beseda je tekla o 
načrtih za obnovo stare sirarne in o nadaljnji usodi stalne zbir
ke planšarstva in sirarstva v njej. Sklenili so ustanoviti grad
beni odbor in začeti z zbiranjem denarja za realizacijo tega na
črta. 

Pretekli teden so predsedstva in koordinacijski odbori za 
svobodno menjavo dela SIS družbenih dejavnosti v občini Ra
dovljica obravnavali delovne osnutke elementov in kazalcev za 
pripravo oblikovanja srednjeročnih planov za obdobje 1986/90. 
Na odborih šo razen tega obravnavali tudi gradiva za svoje 
SIS, k i so ga poslali v obravnavo in sprejem skupščinam SIS. 
Te se bodo zvrstile od 24. do 27. junija. 

Nad 150 zdravnikov iz vse Slovenije se je zadnje dni maja 
zbralo na Bledu na svojem 122. srečanju, k i ga je organiziralo 
Slovensko zdravniško društvo. Osrednja tema srečanja so bila 
nerešena vprašanja zdravstva v naši republiki. 

Ob letošnjem praznovanju dneva mladosti je O K ZSMS 
-Radovljica na osrednji proslavi v Radovljici podelila priznanja 
zaslužnim mladinskim aktivistom: Dominiki Ambrožič in Emi
lu Debeljaku iz Srednje Dobrave, Evi Štravs, Mihu Potočniku, 
Darku Kovaču in Sreču Kunčiču z Bleda, Lubu Burazinu, Mitji 
Žagarju in Bojki Čebulj iz Radovljice, Rafaelu Podlogarju, Jo
žu Dežmanu in Zdenki Tonejc iz Lesc ter Dragu Čikiču z Lan-
covega. Priznanja so bili deležni tudi v DO Žito Lesce in v Eko
nomski srednji šoli Radovljica. 

Ob 90-letnici Plamena Kropa so prejeli posebna priznanja 
delovne organizacije Plamen: Franc Bogataj, Zora Bratuš, 
Marta Dermota, Karel Gašperin, Marjan Gašperšič, Stanko 
Habjan, Jože Kavčič. Franc Katrašnik, Marko Pogačnik, Mati
ja Šinkovec, Janez Stale, Bogomil Zlodej, Janez Lazar, Janez 
Smitek in Jaka Sartori. 

Konec maja so v LIP Bled TO Rečica odprli razstavo likov
nih in tehničnih izdelkov in prebrali najboljše spise, k i so pri
speli na natečaj LIP Bled: »Les — dragoceni dar narave«. Na 
natečaju je sodelovalo nad tisoč učencev osnovnih šol iz radov-
ljiške občine in Mojstrane. Najboljše izdelke in prispevke so 
nagradili. 

x Turistično društvo Bled je junija že začelo uresničevati 
svoj program prireditev: 1. in 2. junija je bil v Zaki teniški tur
nir za pokal Alpetoura, 1. junija zvečer je bilo v festivalni dvo
rani srečanje radijskih postaj Ljubljana in Graz, 2. junija je na 
jezeru nastopila s koncertnim programom godba na pihala iz 
Lesc, 5. junija pa je v festivalni dvorani gostoval folklorni an
sambel K P D Kostolac. 

Na osrednji slovesnosti Zveze kulturnih organizacij Slove
nije v Ljubljani so podelili najboljšim DPD Svoboda in zasluž
nim kulturnim delavcem zlate znake. To visoko priznanje je iz 
radovljiške občine prejel dolgoletni predsednik izvršnega odr 
bora Z K O Radovljica prof. Niko Rupel iz Radovljice. 

Po programu dela K U D Brezje, s katerim so zadnja leta 
zelo popestrili kulturno in društveno življenje kraja, so v nede
ljo, 2. junija, zvečer priredili koncert zborovskega petja. Nasto
pil je Moški komorni zbor DPD Svoboda Podnart pod vod
stvom Egija Gašperšiča. 

V zgornji sejni sobi.občinskih DPO v Radovljici razstavlja 
oljne slike član jeseniškega Dolika France Vandot z Bleda. Sli
kar, ki se je že močno uveljavil z realističnimi upodobitvami 
gorenjske krajine in tihožitij, je z uspehom razstavljal na šte
vilnih skupinskih razstavah, samostojno pa je razstavljal v Tr
bovljah in v Elanu v Begunjah. Razstava bo na ogled do konca 
junija. 

Društvo upokojencev Bled je za svojo 35-letnico ustanovi
tve konec maja v festivalni dvorani postavilo razstavo izdelkov 
svojih članov. Ob otvoritvi so pripravili lep kulturni program. 

V avli osnovne šole Stane Žagar v Lipnici so konec maja 
odprli razstavo dokumentov in slik o 90-letnem delovanju in 
razvoju planinskega društva Radovljica, ki je bila pred tem na 
ogled tudi v drugih krajih občine. 

Na letošnjem republiškem prvenstvu v jadralnem letenji' 
k i je bilo sklenjeno 26. maja v Ajdovščini, so se spet odlično iz 
kazali člani A L C Lesce. Naslov republiškega prvaka je zleta-
lom D-300 Elan osvojil Ivo Šimnic, 4. mesto je osvojil Thaler, 
6. mesto Pristavec, 9. mesto Brodnik in 10. mesto Dežman. 

Odbojkarice Bleda so znova dokazale, da sodijo v sam vrh 
slovenske odbojke. Kot najboljša slovenska ekipa so na zad
njih kvalifikacijah v boju z ekipama Drvente in Poreč zaneslji
vo zmagale in se uvrstile v II. zvezno ligo — zahod. 

KULTURNO-PROSVETNA, TURISTIČNA 
IN PLANINSKA DEJAVNOST 

IN DELO RK V GORJAH 

V krajevni skupnosti Gorje je bilo lani 2.782 prebivalcev v naslednjih 
vaseh: Zg. Gorje, Sp. Gorje, Podhom, Poljšica, Krnica, Sp. in Zg. Laže, Grab-
če, Mevkuš, Višelnica, Perniki, Sp., Sr. in Zg. Radovna z zaselki Zatrnik, Za-
bošt in Zatrata. 

Po zbranih podatkih občnih zbo
rov in letnih konferenc v letošnji zi
mi je možen prikaz celotne kultur-
no-prosvetne dejavnosti v preteklem 
obdobju. 

V K S Gorje delujeta dve društvi 
prostovoljnih gasilskih enot i n sicer 
v Gorjah in Podhomu. Gasilska eno
ta v Gorjah ima sodoben dom z gara
žo in prostorom za gasilske obleke 
in orodje. Vse akcije pri požarih so 
bile zelo uspešne pod vodstvom na
čelnika enote Draga Stojca. Pred
sednik te gasilske enote, k i šteje 103 
člane, je požrtvovalni Andrej Cun-
drič. 

Druga prostovoljna gasilska enota 
je v Podhomu. Ustanovljena je bila 
1931. leta, ima 80 članov, vso potreb
no gasilsko opremo, obnovili so svoj 
dom v Podhomu in povišali tudi su
šilni stolp za cevi. 

Za telesnokulturno dejavnost so v 
Gorjah skrbeli že v letu-1879. Že ta
krat dobri telovadci iz Gorij so gosto
vali tudi drugod. Po vojni so v letu 
1946 ustanovili enotno telovadno 
društvo Partizan Gorje. Prvi in dol
goletni predsednik tega društva je 
bil znani Lovro Žemva, po njegovi 
nenadni smrti pa je vodstvo prevzel 
Lado Repe. Društvo dela zelo dobro 
in ima več sekcij z vaditelji. Naju
spešnejši so: odbojkarice in tekaška 
smučarska sekcija. Trenutno gradijo 
v Gorjah poleg doma Partizan šport
no igrišče. 

Tudi planinsko društvo je v Gor
jah zelo aktivno. V svojih vrstah 
imajo preko 800 članov, svoje urad

ne prostore pa so našli v domu Parti
zan. V letošnji zimi so organizirali 
kar štiri predavanja z barvnimi dia
pozitivi o naših in tujih gorstvih. V 
poletnem času organizirajo izlete za 
svoje člane, posebno še za mlade. 
Skrbijo za visokogorski postojanki 
pod vrhom Triglava: kočo na Doliču 
in Planiko. 

Močno se je povečala turistična 
dejavnost; kajti Gorje so kot nalašč 
ustvarjene za zaledje turističnega 
Bleda in odskočna deska za planin
ske in gorske ture na mogočno Po
kljuko in v triglavko pogorje. Tudi 
svetovno znana soteska Vintgar s 
slapom Šumom ni v teh dneh brez 
obiskov. Na območju Gorij premore
jo danes tudi že prek 220 postelj in 
prav zato so v lanskem decembru v 
okviru TD Gorje organizirali sekcijo 
s kratico »DIT« (domači in tuji turi
zem), ki že zelo dobro posluje, svoje 
prostore pa imajo pri »Kuraltu« v 
Spodnjih Gorjah. 

Omeniti moramo še dobro in hu
mano' organizacijo Rdečega križa v 
Gorjah. Tudi ta organizacija je zelo 
aktivna in množična. Letne konfe
rence sicer ni bilo, kar pa ne zmanj
šuje njenega dela in pomena. Akt i 
vistke in članice R K Gorje so že vr
sto let med prvimi pri organizaciji 
krvodajalstva in tudi pri zbiranju 
oblačil in obutve. Odziv je bil vedno 
zelo dober. Večkrat so uspeli s po
močjo zdravstvenih delavcev z Bleda 
pripraviti zanimiva in poučna preda-_ 
vanj a. 

Pred vojno in še nekaj let po njej 
je v Gorjah deloval mešani pevski 

zbor. Čeprav so imele Gorje vsa leta 
: po vojni dovolj pevskega kadra, vse 
do leta 1981, niso znali ali niso mogli 
ustanoviti zbora. Leta 1981 -je poma
gal pri ustanovitvi zbora pevovodj a 
Marjan Eržen iz Podbrezij, ki pa je 
lansko jesen umrl. Zboru je uspelo, 
da so dobili pevovodkinjo z Jesenic. 
Zato se ni bati, da bi zbor penehal s 
svojim kulturnim poslanstvom. 

Še eno pomembno kulturno dejav
nost imajo v Gorjah. To je že zelo 
stara godba na pihala. Godba se stal
no obnavlja in v njo prihajajo že 
mladi fantje in tudi dekleta, k i si pri
dobivajo osnovno glasbeno znanje v 
glasbeni šoli v Gorjah, ki jo zelo 
uspešno vodi Alojzij Velkavrh, pro
fesor za trobila in glasbila iz Ljublja
ne. Ta je tudi kapelnik te znane gor-
janske godbe, ki je v maju letos do
bila zlato plaketo v Krškem za 
uspešnost svojega delovanja. 

Jože Ambrožič S proslave v Krpinu pri Begunjah (foto J. Rabič) 

HARMONIKARJI V KRPINU PRI BEGUNJAH 
Preteklo nedeljo so se v Krpinu sedmič zapored srečali diatonični har

monikarji na tekmovanju »Amaterske melodije 1985«. Več kot tisoč gledal
cem se je predstavilo okoli sedemdeset nastopajočih, ki so zaigrali po dve 
melodiji, od katerih je bila prva partizanska, druga pa po lastni izbiri izva
jalca. 

Petčlanska strokovna komisija, ki 
jo je vodil glasbeni pedagog Anton 
Iskra iz Begunj, je po napornem 
peturnem poslušanju prisodila naj
boljšo oceno Sreču Vrtniku iz Suha-
dol pri Komendi, ki je kot zmagova
lec Krpina prejel v trajno last pokal 
organizatorja — Turističnega dru
štva Begunje. Drugo mesto v elitni 
konkurenci — harmonikarji stari od 
18 do 60 let — je pripadlo Milanu 
Resniku iz Blagovice pri Domžalah, 
tretje pa Martinu Bučanu iz Ljublja
ne. Gorenjski prvak je postal 38-le-
tni Andrej Pivk iz Tržiča, prejel je 
pokal Krajevne skupnosti Begunje, 
drugi v tej razvrstitvi je bil Janez 
Zupan in tretji Franc Kopše. 

Prvič so organizatorji letos pose
bej vabili k sodelovanju mlade do 
osemanjstih let in j ih razvrstili v po
sebno kategorijo. Razveseljiva je bi
la tako številna udeležba kot kvalite

ta mladih harmonikarjev, saj bi naj
boljši med njimi, komaj dvanajsletni 
Marjan Lipovšek iz Liboj pri Celju, 
zasedel med odraslimi celo tretje 
mesto, širinajstletni Toni Sotošek iz 
Koprivnice pri Brestanici pa peto. 

Med veterani, godci, starimi nad 
šestdeset let, je bil po mnenju komi
sije najboljši Jusso Lisa iz Šentpetra 
v Beneški Sloveniji, znan in ugleden 
borec za ohranjanje kulturne dedi
ščine beneških Slovencev v sosednji 
Italiji. Prejel je pokal ZZB občine 
Radovljica. Drugo mesto je osvojil 
77-letni Alojz Pintar, nekdanji borec 
Kokrškega odreda, ki živi-v Mostah 
pri Žirovnici. 

Na srečanje harmonikarjev so pri
šli tudi člani orkestra diatoničnih 

harmonikarjev, ki delujejo v okviru 
K U D Prežihov Voranc z Raven na 
Koroškem. Mogočna pesem ubraniti 
harmonik je bila ob koncu programa 
posebno doživetje za vse poslušalce. 

Organizatorji so se posebno razve
selili spominske diplome »Glasba — 
most med narodi«, ki so j im jo poklo
nili organizatorji podobne prireditve 
iz Saurisa pri Vidmu. Prav tako so 
bili veseli predstavnikov organiza
torjev »Zlate harmonike Ljubečne«, 
ki pripravljajo letošnjo sklepno har-
monikarsko prireditev-za celo Slove
nijo. Gostje iz Ljubečne so pobudni
ki gibanja, da bi za harmonikarske 
prireditve pripravili enoten koncept 
za vso Slovenijo in j ih povezali tudi z 
zamejstvom. 

Letošnje »Amaterske melodije« v 
Krpinu so lepo uspele in organiza
torji se ob koncu že napovedali sre
čanje prihodnje leto prvo nedeljo v 
juniju. 



Prejšnji teden je v ljubljan
skem kliničnem centra zaradi 
posledic nesreče umrl naš so
delavec JANEZ STARE. Rodil 
se je 25. septembra 1952 na Je
senicah, kjer je obiskoval tudi 
osnovno šolo. Po končani 
osemletki je nadaljeval šola
nje na ŽIC v elektro oddelku. 
Praktično se je usposabljal na 
oddelku vzdrževanja jeklarne. 
Šolanje je zaključil v letu 1972 
in se takoj zaposlil v našem 
kolektivu, ki mu je ostal zvest 
do svoje prezgodnje smrti. 

V SPOMIN 

JANEZU STARETU 

Sodelavci ga bomo ohranili 
v spominu kot vedrega in do
brega tovariša, saj je bil vedno 
pripravljen priskočiti na po
moč, kadarkoli je bilo to po
trebno. S svojo vedrino je vna
šal kljub težkemu delu v naš 
oddelek občutek, da težave, s 
katerimi se srečujemo, niso 
nepremagljive. Zato ga bomo 
vsi zelo pogrešali. 

Svojcem naše iskreno so-
žalje! 

Sodelavci 

DVA SKLEPNA KONCERTA GLASBENE ŠOLE JESENICE 

Ob koncu šolskega leta 1984/85 je Glasbena šola Jesenice priredila v po
častitev 40-letnice osvoboditve, evropskega leta glasbe in evropskega leta 
mladine dva sklepna koncerta svojih učencev. Koncerti so bili v dvorani 
amaterskega gledališča Tone Čutar na Jesenicah v petek, 31. maja, in v sre
do, 5. junija, ob 19. uri. 

DESET LET POBRATENJA 
KS BLEJSKA DOBRAVA 

IN KS GRGARSKE RAVNE 

Deseto leto mineva od prvega podpisa listine o pobratenju KS Blejska 
Dobrava in KS Bavne-Bate nad Grgarjem. 

Da bi ta akt in 10-letno sodelova
nje skupaj s 40-letnico osvoboditve 
slovesno proslavili, sta obe krajevni 
skupnosti že v aprilu oblikovali ko
misije za pripravo srečanja v Rav
nah in na Blejski Dobravi. Skupna 
seja obeh komisij je bila v aprilu v 
Solkanu. Dogovorili so se, da bo prvo 
srečanje v Ravnah. 30. junija, drugo 
na Blejski Dobravi pa 1. septembra. 

Krajani Blejske Dobrave si bodo v 
nedeljo, 30. junija, najprej ogledali 
viadukt in novo sabotinsko cesto ter 
H C na Soči, k i že obratuje. Po ogle
du se bodo odpeljali "'z' avtobusom v 
Ravne, kjer bo ob 14. uri proslava in 
srečanje. V kulturnem programu bo 
sodeloval pevski zbor Vintgar ter re-
citatorji. Pripravljene s.o tudi zlate 
značke 75—85 in bilten, k i predsta
vlja obe krajevni skupnosti in življe
nje ter razvoj v desetih letih. Mladi 
-bodo odnesli venec na-rnesto, kjer je 
padel konec aprila 1945 v boju s če-
tniki in Nemci sekretar S K O J Voj
kove brigade Milan Kalan-Klek, naš 
krajan. 

Če bo vreme lepo, bodo naši mla
dinci odšli v Ravne že dan prej, da bi 
preživeli večer s pobrateno mladino 
ob tabornem ognju in odigrali prija
teljsko nogometno tekmo. 

Po proslavi bo tovariško srečanje 
krajanov obeh krajevnih skupnosti, 
domov pa bi se vrnili z večernim vla
kom. 

Drugi del praznovanja obletnice 
pobratenja bo 1. septembra na Blej
ski Dobravi. Za to srečanje pripra
vljajo kulturni program, razna šport
na in taborniška tekmovanja, sreče-
lov in zabavni program.-

Krajani krajevne skupnosti Blej
ska Dobrava vabimo, da se prijavijo 
v svojih DPO in društvih ali na sede
žu krajevne skupnosti do 15. junija, 
da b i lahko uredili vse glede prevoza 
in udeležbe, da bi 10-letnico pobrate
nja in 40 let svobode čim lepše praz
novali. 

A L 

ZANIMIV IZLET NA NERETVO IN V KARDELJEVO 

Na Glasbeni šoli Jesenice prevla
duje individualni pouk. Poleg godal
nih instrumentov poučujejo še piha
la, trobila, tolkala, harmoniko, klavir 
in kitaro. Torej vse instrumente, ki 
so primerni za pridobitev osnovne in 
širše glasbene vzgoje. Za uresniče
vanje učnovzgojnih smotrov imajo 
na šoli tudi godalni in pihalni orke
ster. Glasbena šola Jesenice ima v 
Kranjski gori in Žirovnici dislocira
ne odseke, v katerih jeseniški peda
gogi poučujejo tamkajšnje učence 
nauk o glasbi, flavto, kitaro, harmo
niko in klavir. Pedagogi jeseniške 
glasbene šole tudi pomagajo pri 
glasbeni vzgoji otrok naših rojakov 
v Ukvah (Italija) in v Bilčovsu (Av-
strija-Koroška), kamor enkrat ali 
dvakrat tedensko hodijo poučevat 
nauk o glasbi in druge instrumente. 

Sklepna koncerta sta tudi tokrat 
potrdila upravičenost prizadevanj, 
da se čim večjemu številu nadarje
nih učencev omogoči javno nastopa
nje. Prav zaradi tega sta bila letos 
organizirana dva koncerta, da so 
učenci lahko dokazali svoje znanje 
in prizadevanja. Še več. V evrop
skem letu mladosti, ko je pozornost 
naše socialistične in samoupravne 
družbe namenjena odpravljanju 
družbenih razmer in odnosov, k i v 
nekaterih sredinah povzročajo ne
enakopraven položaj mladih, so mla
di glasbeniki koncerte izkoristili, da 
pokažejo svoje znanje, ustvarjalnost 
in vztrajnost. S svojo nadarjenostjo, 
ljubeznijo do glasbe in uspešnimi 
nastopi so potrdili pripadnost eni 
naj humanejših in lepih zvrsti umet
nost večno živeči glasbi — k i so jo 
ustvarjali glasbeni velikani Bach, 
Handl in Scarlatti, katerih jubileje 
slavimo prav to leto. Plodno ustvar
jalnost in nemoten razvoj naših mla
dih rodov — tudi učencev glasbenih1 

šol — pa je predvsem treba pripisati 
svobodi in neodvisnosti, ki so ju naši 
narodi in narodnosti v skupnem na
rodnoosvobodilnem boju in revoluci
j i pridobili pred štiridesetimi leti. 
Vsem tem obletnicam sta bila posve
čena tudi letošnja koncerta Glasbe
ne šole Jesenice. 

Udeleženci izleta 

Člani Turističnega društva Jesenice so skupaj s člani aktiva ZB NOV 
železničarjev Gorenjske v začetku junija pripravili poučni izlet v Jablanico, 
Mostar in Kardeljevo. 

V prvem kraju so si ogledali spominske zanimivosti iz bitke na Neretvi; 
to je porušen most takratne ozkotirne železnice, spomenik in večni ogenj 
padlim, čudoviti muzej NOB v marmorju, nemške topove in drugo. Videli so 
drzno traso po vojni zgrajene normalnotirne železniške proge in tri hidro-
centrale na Neretvi. 

V Mostarju so si ogledali pokopališče padlih borcev NOB in zgodovin
ske znamenitosti, predvsem obokan turški most, džamije, čaršijo in drugo. 

V Kardeljevem so jih toplo sprejeli tamkajšnji železničarji in jim razka-
zali luko. Največ tovora v tej luki natovorijo za Železarno Zenica in Koksar-
no Lukavac. V Kardeljevem so se udeleženci tudi kopali v že dovolj toplem 
morju. 

Vsi udeleženci so se dogovorili, da se bodo udeležili tudi drugega izleta 
k spomeniku padlemu bataljonu na Pohorju, ki bo predvidoma sredi sep
tembra. Turistično društvo že zbira prijave. 

B. B. 

Koncerta sta dokazala, da so učen
ci dane možnosti s pridom izkoristili. 
Veliki oder, luči, ambient, na katere
ga niso navajeni, niso motih nasto
pajočih. Nekateri so zahtevne sklad
be izvajali zelo dobro in navdušili z 
znanjem, pridobljenim v preteklem 
šolskem letu. Vsi nastopajoči so bih 
dobro pripravljeni in sproščeni, kar 
je prispevalo, da je bila »atmosfera« 
dokaj slovesna. Tisti, k i lahko »od 
blizu« sledijo naporom in prizadeva
njem učencev in pedagogov, dobro 
vedo, koliko truda je bilo potrebno 
za uspešen nastop vsakega učenca. 
To so čutili tudi poslušalci, k i so mla
de izvajalce zelo toplo in iskreno na
grajevali z dolgimi aplavzi. 

Na koncertih je nastopilo 21 soli
stov, štirje dueti, en tercet, 15 učen
cev godalnega orkestra, 15 učencev 
mladinskega pihanega orkestra in 
18 cicibanov v otroškem pevskem 
zborčku. Kaj so se naučili, so poka
zali: M A T E J ŽNIDAR — harmonika, 
ANŽE KOŠIR — violina, M O J C A 
NOČ, M A R K O R U P A R in BLAŽ VI-
ŠNJAR — trio kitar, D A R J A in DO
M E N S T E G N A R — duo violin, DO
M E N MARINČIČ - harmonika, 
M O J C A DOVŽAN - klavir, M A T E J 
P E T E R N E L — harmonika, K L E 
M E N TRIFONI - klavir, J U R E 
T O R K A R — pozavna, NINA PAV
L I N — klavir, VIDA M E S E C — violi
na, I R M A PIRC — klavir, NATAŠA 
K O S in P E T E R K A P U S — duo ki- ' 
tar, D A R J A FISTER — harmonika, 
M O J C A K O N O B E L J — kij. flavta, 
M A J A P L A Z A R — harmonika, UR
ŠKA R E B E R N I K - klavir, ELVIS 
FAJKOVIČ - rog, A N D R E J A BRI-
ŠAR - klavir, SANDI B U R K E L J C 
— trobenta, E V A in M O J C A ŽE-
F R A N — klavir 4-ročno, IRENA 
A V S E N I K — violina, M A R K O F R E -
L I H — klarinet, M O J C A PRESTOR 
— flavta, J A N E Z M E S E C — čelo, 
OTROŠKI ZBOR pod vodstvom 
L J U B I C E INTIHAR, G O D A L N I OR
K E S T E R pod vodstvom J A N K A 
PRIBOŠIČA in M L A D I N S K I PI
H A L N I O R K E S T E R pod vodstvom 
IVANA KNIFICA. Ker sta oba kon-

DELOVNO IN PRAZNIČNO SREČANJE 
ČLANOV DRUŠTVA INVALIDOV JESENICE 

Delo društva invalidov Jesenice, ki šteje 1507 članov, je obsežno in zelo 
razgibano. To je ena od osnovnih ugotovitev letošnje letne skupščine, ki je 
bila kot vedno tudi tokrat zelo dobro obiskana. 

Predsednica društva Marica Poto
čnik je v uvodnem poročilu orisala 
dejavnost, ki je predvsem zajemala 
uresničevanje osnovnih organizacij
skih nalog, socialno-humanitarne 
akcije, rekreacijo in šport ter kultu
ro, izletništvo in oddihe. 

V okviru društva delujeta še dva 
aktiva zaposlenih invalidov, v jeseni
ški Železarni s 546 člani in v Gradisu 
— TOZD Jesenice s 16 člani. .Na se
jah odbora društva ter posameznih 
komisije so v preteklem obdobju 
obravnavali izvršene naloge v okviru 
sprejetega programa, precej časa so 
namenjali problemom posameznih 
članov, predvsem pri uveljavljanju 
pravic invalidov tretje kategorije, 
precej razprav je bilo tudi o klimat
skem in zdraviliškem oddihu ter o 
rekreaciji in izletništvu. Zahtevno 
delo je imela socialna komisija, k i je 
predlagala enkratne finančne pomo
či socialno ogroženim, nudila drugo 
pomoč ter na domu obiskala številne 
bolne invalide. Pestra je bila tudi de
javnost na področju športa in re
kreacije, kjer so člani društva orga
nizirali vrsto tekmovanj. Med kul
turnimi dejavnostmi je treba omeni
ti, da vsako leto organizirajo prosla
vo ob mednarodnem dnevu invalidov 
ter različna tovariška srečanja, po
skrbijo pa tudi za izletniško dejav
nost. 

V razpravi so na letni skupščini 
govorili tudi o problematiki nadome
stil za osebne dohodke zaposlenih 
invalidov tretje kategorije, o arhi
tektonskih ovirah za invalide, kriti
čno so opozorili, da v nekaterih de
lovnih organizacijah še vedno pre
malo skrbi namenjajo zaposlenim 

invalidom, ponovno pa so tudi spre
jeli sklep, da v delovnih organizaci
jah, kjer je zaposlenih več kot deset 
invalidov, ustanovijo aktive. Kot že 
na prenekateri letni skupščini, so se 
tudi tokrat navzoči delegati spraše
vali, zakaj ni predstavnikov družbe
nopolitičnih organizacij, k i so j ih po
vabili na skupščino. 

Sprejeli so program dela društva 
oziroma posameznih komisij do kon
ca letošnjega leta. Za predsednika 
komisije za socialna vprašanja so 
imenovali Zvoneta Obra, za podpred
sednico pa Lidijo Nikolič. Poverjenci 
za krajevno skupnost Ciri la Tavčar
ja sta Hilda Mencinger in Marija 
Krek, v poverjeniški odbor v kraje
vni skupnosti Žirovnica pa so imeno
vali še Romano Pogačaf. 

Sobotni delovni program skupšči
ne so združili še s proslavo ob med
narodnem dnevu invalidov, k i je bila 
v dvorani delavskega doma Julke in 
Albina Pibernik na Javorniku. Pri
družili so se j im še drugi člani jese
niškega društva invalidov in drugi. 
Slavnostni govornik je bi l Zdravko 
Pogačnik, sledil pa je še bogat kul
turni program. Na proslavi, k i je bila 
združena tudi s 40-letnico osvobodi
tve, so podelili več priznanj. Že lani 
sta ob 15-letnici Zveze društev inva
lidov Slovenije prejela znak te zveze 
Marica Potočnik in Alojz Rebolj, na 
letošnji proslavi na Javorniku pa so 
pisna priznanja zveze ob 15-letnici 
izročili še Janezu Čerinu, Anici Fon 
in Marici Zupančič. Izročili so pisno 
priznanje društva Sašu Slavcu iz 
Domžal ter jubilejno priznanje Pe
tru Papiču z Jesenic. 

J . R. 

certa dala tudi splošen pregled o de
lu šole, je prav, da tudi imenujemo 
pedagoge,- ki so vložili veliko truda 
za uspešne nastope učencev. To so: 
Marija Avsenik, Drago Ažman, 
France Čelesnik, Beti Demšar, Alojz 
Dolinar, Meta Horvat, Ljubica Inti-
har, Lojze Jeram, Rado Kleč, Ivan 
Knific, Maja Komel, Mojca Legat, 
Rajka Pejič, Franci Richter, Zvone 
Richter, Franjo Ropret, Andrej Smo-
lej in Ivanka Trnka. Soliste so na 
klavirju spremljale profesorica BE
TI DEMŠAR, pedagoginja M A J A 
K O M E L in učenka URŠKA R E B E R 
NIK. 

Vse soliste po vrsti lahko imenuje
mo »junake« koncertov. Vsak nasto
pajoči je pokazal nekaj svojih poseb
nosti in značilnosti instrumenta, k i 
se ga uči. Zrelejše ali manj zrele in
terpretacije so bile le posledica tre
nutnega razpoloženja, oziroma tre
me, pri čemer pa moramo upoštevati 
tudi velike starostne razlike nasto
pajočih. V skladbah, za katere so 
značilne osebne in zapletene emoci-
je, ne moremo zameriti učencem, če 
so se teže znašli. Z drugimi, beseda
mi, učenci še vedno težko dojemajo 
potrebne psihofizične komponente 
meditativnega in zrelejšega doživlja
nja glasbe. Bolj kot drugim je to 
uspelo mlademu, nadarjenemu in 
nadvse prizadevnemu učencu čela 
J A N E Z U M E S E C U . Koncert za čelo 
C. Saint Saensa (Allegro, Allegretto 
con moto, Molto allegro) je ob krasni 
»koncertni« spremljavi izvrstne glas
benice profesorice klavirja BETI 
DEMŠAR, igral brez not (skladba 
traja 20 minut) v slogu »zrelega« 
učenca, k i visoko presega stopnjo 
njegovega šolanja, ker koncert za 
čelo, k i gaje igral, pripada učni sno
vi za višje glasbene šole, uspešno pa 
ga lahko izvajajo le prizadevni učen
ci ali izkušeni glasbeniki. Svojo glas
beno zrelost in dovršeno pojmovanje 
glasbe je dokazal tudi s svojim zuna
njim izgledom in obnašanjem. Zato 
poleg -priznanja dobro napolnjene 
dvorane staršev učencev in drugih 
ljubiteljev takih koncertov Janez 
Mesec za svoj uspešen nastop zaslu
ži še posebno priznanje, k i bi moralo 
biti »večje« od aplavza, ki ga je še en
krat priklical na oder. Pohvale zaslu
žijo vsi nastopajoči, posebno še 
učenci, k i so kot solisti nastopili na 
tako imenovanih »deficitarnih« in
strumentih, kot so klarinet, troben
ta, pozavna in rog: Nastopili so še v 
sestavi mladinskega pihalnega orke
stra pod vodstvom mentorja in diri
genta Ivana Knifica, ki vodi edini 
tak orkester na glasbenih šolah na 
Gorenjskem. -Prijetna osvežitev le
tošnjih koncertov je bil nastop go
dalnega orkestra pod vodstvom rav
natelja šole Janka Pribošiča. Čeprav 
so pri usklajevanju glasbenega pou
ka velike težave zaradi dvoizmen-
skega pouka na drugih šolah, si na 
jeseniški glasbeni šoli prizadevajo 
za stalno izobraževanje učencev go
dal tudi v godalnem orkestru. V na
slednjem šolskem letu bo tej potrebi 
in problemu posvečeno več pozorno
sti. 

Prav iz teh zadnjih vrstic je raz
vidno, s kakšnimi težavami se borijo 
na Glasbeni šoli Jesenice. Predvsem 
nimajo ustreznih in dovolj prostorov 
za pouk. Tudi dvoizmenski pouk na 
drugih šolah povzroča velike proble
me pri usklajevanju urnikov na 
Glasbeni šoli. Pomanjkanje dobrih 
instrumentov je tudi že tako veliko, 
da je v okvirih možnosti Glasbene 
šole že nepremostljiv problem. Tu so 
še razni drugi problemi, predvsem fi
nančni, ki j ih Glasbena šola ne more 
sama rešiti. Kljub temu kolektiv 
glasbene šole s prizadevnim ravna
teljem Jankom Pribošičem dela pri
zadevno, ne da bi pričakoval zuna
nja priznanja, k i pa so včasih le po
trebna. Tudi na teh sklepnih koncer
tih so pričakovali kakšno toplo po
zdravno besedo, pohvalo učencem, 
zahvalo pedagogom, skratka vsaj ne
kaj spodbudnih besed. Tega pa tudi 
tokrat ni bilo... 

Franjo Ropret 

JESENIŠKI TEŽJI 
INVALIDI V DOMŽALAH 
Prejšnjo soboto je bilo v Domža

lah tradicionalno srečanje težjih in
validov Gorenjske. Med več kot 300 
udeleženci so bili tudi težji invalidi 
jeseniške občine. Organizatorji so 
pripravili prijeten kulturni in zaba
vni program. Invalidi so vsaj za ne
kaj ur pozabili na vsakdanje proble
me in tegobe, ter preživeli lep dan v 
krogu starih znancev in prijateljev, s 
katerimi se srečujejo vsako leto. Za 
prevoz težjih invalidov iz jeseniške 
občine v Domžale so poskrbeli pri 
Vatrostalni Zenica — TOZD Jeseni
ce in Univerzalu Jesenice. 

J . R. 



NOVOSTI NA POLICAH JESENIŠKE KNJIŽNICE 

Thierry B R E T O N — Denis BE-
NEICH: Softwar — mehka vojna. 
Roman. Mladinska knjiga 1985. 

V španovii nastajajo navadno le 
kakšni lažji, se pravi popularni ro
mani, tudi ta knjiga pred nami, ki 
ima, kot vse kaže, dva avtorja, je ne
kakšna vohunska detektivka, povrh 

' tega pa je v središču pozornosti mod
na tema, se pravi računalništvo. 
Zdaj čivkajo že vsi ptiči na vejah, da 
pri računalnikih ni toliko pomemb
na materialna plat (računalnik kot 
tak) pač pa programska oprema, 
software, kar se z opuščanjem kon
čnega »e«-ja zlahka spremeni v meh-, 
ko vojno. Prav žal mi je, če bom s 
tem člankom povzročil gnečo v naši 
knjižnici ali pa v prostorih DZS; pre
pričan sem namreč, da je danes na 
Jesenicah precej radovednih ljudi, 
k i bi takoj pohiteli v knjižnico (ali v 
knjigarno), če bi le videli, kaj vse se 
skriva med platnicami ' te knjige. 
Verjetno pa večina interesentov ne 
bere naše rubrike. 

Zares, za nekakšno tiho vojno gre, 
za tako, ki se bije z »umasvit l im me
čem«. Komaj so prišle po vsem svetu 
v modo trde detektivke, že so iznašli 
spet nekaj, kar bo ugajalo tudi ti
stim, k i se zanimajo predvsem za de
javnost »sivih celic« in nekoliko 
manj za situacije, v katerih je izid 
odvisen od karateja in lova z avto
mobilom. Sicer pa je roman Softvvar 
po svoje podoben tudi knjigam 
A . Haileya, k i nas hkrati zabavajo in 
informirajo. 

Tu gre torej za računalništvo — 
pravzaprav: za računalništvo i n sve
tovno politiko. V spremni besedi pi
še, da je vse, kar je v tej knjigi zapi
sano »o računalništvu, o sistemih in 
o delu« znanstveno preverjeno, Bo 
že držalo. Mimogrede povedano: 
Knjiga je izšla v izvirniku lani; zgod
ba pa se dogaja v istem: letu l984. 
Očitno je bil roman pisan..vnaprej; 
kar se dogaja vedno takrat, kadar 
gre za dela, k i naj bi bila vrhunsko 
aktualna. Če gledamo s te plati, je to 
torej tudi znanstvena fantastika -
fantastika prihodnosti, k i je medtem 
že postala naš čas. Tu je dovolj pro
stora za vsem znano realnost: -na 
ameriški strani nastopata Reagan in 
George Bush, na sovjetski pa trojica 
Andropov-Černenko-Gorbačov, tretji 
seveda še kot »najmlajši član Polit-
biroja«. Tudi v knjigi izrečene sodbe 
o političnih ozadjih dogodkov so 
relativno verodostojne, čeprav so 
težko preverljive. Avtorja zastopata 
tezo, da je bil Andropov zagovornik 
hitre kompjuterizacije, Černeriko pa 
zaviralec tega procesa: in da bo Gor-
bačov nekakšen zmerni naslednik 
Andropova. 

V romanu so dogodki dali prav 
Černenku in sploh nezaupijivcem. 
Američani, k i , kot vemo,.vodijo na 
tem področju, skušajo podtakniti 
Sovjetom nekakšnega trojanskega 
konja v obliki zastrupljenih progra
mov. Seveda, Sovjeti kupujejo malce 
zastarele računalnike od Francozov 
in Indijcev: radi bi dohiteli velikega 
nasprotnika tudi na tem področju/ 
CIA pa si misli svoje in skuša že 
vnaprej minirati celoten sovjetski 
(civilni) računalniški sistem, tako, 
da bi ga lahko po potrebi povsem 
onemogočili. 

Gre torej za veliko šahovsko igro 
med obveščevalci dveh velesil, po
dobno podobnim (resničnim) igram 
v preteklosti. Tokrat sta.igralca CIA 
in K G B , pravzaprav sovjetski raču
nalniški center v Krasnojarsku in 
ameriška agencija, ki se ukvarja s 
pravkar opisanimi kombinacijami. 

Pravijo, da je recept za dobro 
poljudnoznanstveno knjigo takle: 
90 odstotkov znanega, 10 odstotkov 
novega. Če pa gre za roman, kot je 
ta, o katerem gre beseda, bi lahko 
rekli takole: fifty-fifty. Petdeset od
stotkov preverljivih informacij o.vro
či temi pa še petdeset odstotkov bolj 
ali manj izmišljene zgodbe, se pravi 
zanimive in napete fabule, morda ce
lo take, ki je izdelana po prastarem 
vzorcu. 

Že v Biblij i najdemo nekaj zgodb, 
v katerih protagonisti, k i j im gre za 
vojaško-politični učinek, izkoriščajo 

OTVORITEV 
N0V0UREJENE SOBE 

V Prešernovi rojstni hiši v 
Vrbi bo v četrtek, 20. junija, ob 
18. uri otvoritev preurejene 
sobe, kjer bo predstavljen 
izbor del Franceta Prešerna. 
Slavnostni govornik bo dr. 
Matjaž Kmecl, kulturni pro
gram pa bodo pripravili: Gle
dališče Tone Cufar, oktet iz 
Žirovnice in folklorna skupi
na iz osnovne šole Zabreznica. 

erotična čustva. Sicer pa vemo, kate
re vohunsk« zgodbe so najbolj dra-
žljive: tiste po vzorcu Mate Hari . Ja
sno: če se v boj obveščevalcev vplete 
erotika, je to meč z dvema ostrina
ma: nikoli ne veš, komu se bo ob
neslo. 

Je torej tisti od dveh avtorjev, ki 
je bil zadolžen za literarno plat, za 
fabulo, šel po uhojenih stezah se po
služeval prastare šablone? Če sem 
čisto, pošten, bi rekel, da le do neke 
mere. Na eni strani je Julija Voron-
cova, prva dama sovjetskega raču
nalništva, na drugi pa Brendan Bar-
nes, ameriški strokovnjak za napa
ke v programiranju, k i pa dela za 
agencijo, k i je povezana s CIA. 

Brendan pa za svojo nalogo (mini
ranje sovjetskega računalniškega si
stema) ni bil izbran le zaradi stro

kovnosti, pač pa tudi zato, ker je bil 
pred leti Julijin profesor — in ljubi
mec. CIA je vedela, česar sicer ni ve
del niti on sam — da je Julijina hči 

-dejansko njegov otrok. 
Lahko si predstavljate, kakšen ro

man lahko nastane iz te zamisli. Od
stop od šablone pa je v tem: če se 
vprašamo, kdo je pravi junak — 
Brendan ali Julija, Sovjeti ali Ameri
čani — ni odgovora. Na čigavi strani 
so bralčeve simpatije? Odgovor je 
mogoč le ob drugačni razmejitvi: ju
naka sta oba (Brendan in Julija), če 
jima zoperstavimo sistema, k i ju iz
koriščata v svoje namene. 

Ta moderna pravljica je napisana 
tekoče, v gibčnem reporterskem 
slogu. 

Marko Hudnik 

ODLOMEK IZ KNJIGE 
Čez pol ure je Kutuzov stopil skozi 

stranska vrata v gostišče Ljutko in 
bratovščina prekaljenih pijancev 
Krasnojarska ga je pozdravila z ve
selimi kriki.. Partijski dostojanstve
niki, ki so jim stregle »strežajke« v 
prvem nadstropju, so iz nerazumlji
vih razlogov trpeli krdelo alkoholi
kov, ki se je gnetlo v zadnji sobi. 
Kdaj pa kdaj so kakšnega pijanca 
celo povabili gor, da je kaj popil in 
poklepetal z njimi. Kutuzov je me
nil, da je to eden redkih načinov, 
kako vodilni zvedo, kaj se sploh do
gaja v glavah podrejenih. Seveda je 
to misel obdržal zase. 

»Dober dan, profesor,« je rekel 
starcu v strganem plašču, ki je sam 
zase sedel za vegasto mizo. 

»O, dober večer, dober večer, Ku
tuzov,« je z zapletajočim jezikom od
govoril starec. »Veseli me, da te spet 
vidim. Po najinem zadnjem pogovo- . 
ru sem veliko razmišljal!« 

Kutuzov je pomignil natakarici in 
brž mu je prinesla seklenico vodke 
in kozarec. 

»In kakšen je rezultat tako nape
tega razmišljanja?« je vprašal Kutu
zov in napolnil kozarec pivskemu 
tovarišu. 

»No, ne strinjam se s tabo, da_veš. 
Ne verjamem, da bi bila ljubezen sa
mo telesna strast. Mislim, da je tudi 
duhovna strast...« 

Kutuzov se je z užitkom predal ve
čnemu pijanskemu modrovanju. 

Trda noč je že bila, ko se je profe
sor naslonil na mizo in zaspal. To je 
bil tudi čas, ko je Kutuzov prestopil 
vse meje pijanosti in dosegel stop
njo zvišene bistroumnosti. 

'Nekaj ga je vznemirjalo. Vpraša
nje, ki ga je odganjal, ker ni vedel 
odgovora nanj, in ki ga je zdaj obse-
dalo. Zakaj se je Craig I pokvaril? 
Vprašanju je sledilo drugo, ki je 
povzročalo še večjo zmedo: Zakaj je 
potem spet začel delovati? 

Kutuzovu se je za hip prikazala 
pred očmi podoba vlačuge s široki
mi boki. Samo skozi vrata bi mu bilo 
iti in se povzpeti v prvo nadstropje. 
Toda podoba je izginila in prikazal 
se mu je obraz z močnimi ličnicami, 
bledimi sinjimi očmi in črnimi la
smi. Planil je na noge in odšel v noč. 
Do centra je bilo le nekaj sto metrov. 

Varnostna služba je brez težav 
spustila Kutuzova v center. Vsi so 
vedeli, da veliko dela ponoči. Ne
kateri so mislili, da je takšen iz »so
cialistične zavesti«, kajti' zaradi 
bližnjega prihoda indijskega »super-
programa« so bili potrebni še večji 
napori. Večina pa je menila, da je 
Kutuzov kratko in malo nor. 

Res. je, da je program, ki ga je 
ZSSR kupila v Indiji, spravljal Ku-

' tuzova v navdušenje. Šlo je zd~ rou-. 
ting controler, krmilni program, s 

. katerim bi Craig I lahko vodil vse. 

centralne računalnike v Sovjetski 
zvezi in jih povezoval z velikimi za
hodnimi bankami podatkov. To bi 
bil odločilen korak v računalniško 
centralizacijo. 

Toda Kutuzov je iz čisto druga
čnih razlogov že tri dni prihajal v 
računalniško dvorano in v njeni ne
resnični tišini delal do ranih ur. 
Skušal .je odkriti inteligenco, ki je 
tičala za sto tisoči programskih vr
stic. Inteligenco, ki je blokirala ra
čunalnik, potem pa ga spet debloki-
rala. V enem in drugem primeru po
polnoma nepričakovano. Že od prve 
noči, ko je stroj odpovedal, je bil 
prepričan, da se to ni zgodilo »po 
naključju«. Tega ni hotel priznati 
Juliji, to pa predvsem zato, ker ga je 
obhajala groza pred posledicmi 
takšnega odkritja. Tako je bilo tudi 
tokrat, ko seje usedel pred terminal. 

Julija . . . Kutuzov je pobožal hlad
ni kovinski računalnik. Julija, edina 
ženska, ki ga je kdaj nežno pogleda
la. Neusmiljeno je začel mežikati in 
se presedati, kakor da bi sinji po
gled odkril njegove misli. Zagrizeno 
se je' lotil dela, kakor da bi hotel 
ubežati občutku krivde. 

Hotel je odkriti inteligenco, ki je 
skalila Julijin mir. 

Kutuzov je pomislil na človeka, ki 
je nastavil to past. Kakšen neki je? 
Gotovo je informatik kot on. Človek, 
ki ga izziva skozi goščo programskih 
vrstic. Kutuzova je prevzel čuden 
zanos ob.misli na boj, ki gaje čakal. 

Vsak spopad, pa naj se bije z goli-
miiokami ali medcelinskimi rake-
tami, zahteva zvijače, potegavščine, 
taktiko. Toda v tem prostoru, v kate
rem so brneli ventilatorji, in v kate
rem je bila luč tako močna, da ni bi
lo nikjer nobene sence, se je priprav
ljal boj inteligence v čistem stanju. 
Materialni pripomočki boja so bili 
skrčeni na minimum: na tipke, .po 
katerih se udarja, na zaslon, čez ka
terega hitijo sporočila, namenjena 
poznavalcem . . . Toda čeprav je bilo 
obzidje, čez katero je bilo treba priti, 
še tako nesnovno, je bilo vendarle 
strahotno učinkovito v konkretnosti: 
Zaradi tega država s skoraj tristo 
milijoni prebivalcev nekaj ur sploh 
ni vedela, kakšno je vreme. Kutuzov 
je iskal procese, taktike, ideje ... 
Abstrakcije, ki so prav gotovo bile 
zaznamovane z duhom tistega, ki jih 
je spočel. Prav to pa je Kutuzova či
sto prevzelo: v boju s to inteligenco 
ni šlo za njeno uničenje, marveč za 
to, da bi dojel njeno notranjo logiko, 
da bi prodrl v njen labirint. Kutuzov 
je pregledoval računalniške izpise 
in čutil, da ga čedalje bolj prevzema 
sla po zmagi, s kakršno skuša šahist 
razkriti nasprotnikovo taktiko.. Obe
nem pa si ni mogel kaj, da se ne bi 
veselil učinkovite pasti, ki je delo
vala tako brezhibno, potem pa nena
doma izginila. 

ČE ČASA NI . .. 
vse se da prenesti in razumeti, le da časa ni, da je 
vse večno, naredi raj nemogoč (s stališča mojega) , 
niti veje dreves, niti trave ne bi zanihale: nobenega 
vetra, ki iii podil ciruse sem ter tja, pa še malo 
tja, po nebu, kajti če bi trava zanihala, bi to pomeni
lo nekaj sekund na eno stran, pa nekaj na drugo in 
skupaj bi to pomenilo kratko obdobje, kratek čas. . 
-in da se cirus da pihniti od ene strani horizonta 
do druge (dasiravno že pogled od ene strani do druge 
nekaj traja) je spet potrebno nekaj časa. precej 
časa. 
gledali bi vedno iste, toge krajine, iste živali, iste 
obraze ... 
najhuje bi bilo ženskam, kot so nezaupljive, bi se 
nekaj časa (vsak gib je povezan s časom) hodile gledat 
v zrcalo in sčasoma bi se navadile ene in iste podobe 
v njem in potem bi jim presedla, tu se začne tragedija 
vedno ista podoba ... 
in druga varianta: če bi čas bil, oziroma bi ga zazna
vali z ritmom sonca in letnih časov ali z kakršnimkoli 
drugim gibanjem in. bi se veje in trave majale in bi se tudi 
cirusi podili po nebu, potem nam bog ne bi smel vzeti 
vse sedanje logike in bilo bi nelogično, da smo pa mi 
vedno enaki in isti. 
to bi rodilo dvom in takega dvoma si ne bi smel noben bog 
privoščiti v svojem raju. 

Damjan Jensterle 

V petek, 7. junija, so v razstavnem salonu DOLIK na. Jesenicah odprli 
enajsto letošnjo razstavo, na kateri se s svojimi umetniškimi fotografijami 
predstavljata člana foto kluba Andrej Prešeren Jesenice Adi Fink in Vitomir 
Pretnar. Ob otvoritvi sta krajši glasbeni recital izvajata učenca Glasbene šo
le Jesenice Urška Rebernik — klavir in Elvis Fajkovič-rog. Ob tej priložnosti 
je Stane Mencinger, predsednik občinske Zveze za tehnično kulturo Jeseni
ce, izročil priznanja oziroma plakete Adiju Finku, Andreju Malenšku in An
tonu Vončinu za dolgoletno delo v foto klubu in mentorsko delo. Razstava 
bo odprta do vključno 19. junija, (slika — Vitomir Pretnar: Tovarna) 

ZBOROVSKO PETJE V PODNARTU 
SLAVI 20-LETNICO 

V soboto, 15. junija, bo ob 20.45 v Domu kulture v Podnartu moški ko
morni zbor DPD Svobode Podnart priredil jubilejni 20. celovečerni koncert. 

Četrtina pevcev v zboru poje vsa 
leta, zato jim bodo podeljena poseb . 
na priznanja. Pripravljalni odbor 
pripravlja spominski bilten, fotogra
fije, pisano kroniko, preglednice, k i 
bodo javnosti poskušale prikazati 
obsečno zborovo kulturno poslan
stvo v krajevni skupnosti in tudi v 
občini. Razstava bo v pevski sobi 
zbora, kjer 60 priznanj in plaket do
kazuje, da je zbor resnično že 20 let 
vodilna umetniška skupina domače
ga društva. 

Na svečani koncert vabijo vse zve
ste poslušalce, krajane, prijatelje 
zborovskega~ petja, bivše pevke in 
pevce, dirigente, skladatelje, k i so 
kakorkoli povezani z zborovskim 
petjem in glasbenim ustvarjanjem, 
vse, ki cenijo Moški komorni zbor iz 
Podnarta iri njegov prispevek h kul
turi v radovljiški občini. 

Leta 1965 je bil na pobudo takrat
nega društvenega predsednika Anto
na Šolarja st. ustanovljen mladinski 
mešani pevski zbor, dirigent je bil 
Matevž Fabijan. Zadnjih pet let zbor 
zelo uspešno vodi dirigent Egi Ga-
šperšič. Število pevcev je naraslo na 
29, število nastopov izpred petih let 
se je potrojilo, novo svežino so prine- . 
sli jesenski planinski koncerti. 

Polno novosti je tudi v celovečer
nem koncertnem sporedu. Dirigent 
se po posvetovanju z zborom vsako 
leto odloča za stilno enoten in izvi
ren repertoar. Sezono 1980/81 je 
zbor pričel z zamenjavo dirigent, s 
14 novimi pesmimi in obnovitvijo pe
tih starih je napovedoval postopen 
prehod v nove programske zasnove: 
iskanje pesmi, k i se malokrat pojejo, 
so pozabljene. Drugo leto je prineslo 
že precej enotno, novo obliko kon
certa: slovenske umetne in narodne 
pesmi iz 19. stoletja. Predlanskim so 
se pod naslovom koncerta »Janez, 
kranjski Janez« skrivale slovenske 
soldaške pesmi. Lani je zbor po fan
tovsko dvoril s slovenskimi in tujimi 
podoknicami. 

Letošnji jubilejni koncert pr inaša 
fantovsko ljubezenske pesmi, k i so 
bolj malo znane. Besedila bo pripo
vedoval dramski igralec Boris Kralj . 
Na začetku koncerta se bo občinstvu 
predstavil tudi zborov podmladek. 
Pionirski zborček uspešno vadi letos 
pod vodstvom pevovodkinje Mirjane 
Vidmar iz Kranja. Nastopil je že je
seni ob dnevu republike, predstavil 
pa se je tudi na matični osnovni šoli 
v Lipnici. Ob jubileju moškega zbora 
bo zapel štiri umetne slovenske ve
dre pomladne igrice in narodno 
Travnički so že zeleni. Vedno bolj se 
kaže potreba po načr tnem - in konti
nuiranem vzgajanju pevcev. Osno
vne šole imajo navadno le šolski 
zbor, v katerega so vključeni le 
učenci od 5. do 8. razreda. V teh letih 
pa je že velikokrat talent usmerjen, 
otrok zaposlen in težko je vključiti 
ravno tiste otroke v pevski zbor, ka
terim je dano najbolj uspešno peti. 
Tako vrzel je DPD Svoboda zapolni
lo s pionirskim zborčkom ovsiške 
štirirazredne osnovne šole. V zbor je 
vključenih 20 učencev od vseh 59, ki 
obiskujejo šolo. Občinska Z K O bo 
morala razmišljati, kako bolj poživi
ti mladinske pevske zbore za pevce 
od 15. do 18. leta starosti. 

Moški komorni zbor DPD Svobo
da Podnart se je številčno krepil, od
hodov pravzaprav ne pozna, toda 
med 18 domačini je tudi 11 pevcev iz 
drugih krajevnih skupnosti. 

Stane Mihelič 

D0LIK0VCI RAZSTAVLJALI 
V TRBOVLJAH, 

TOMAZIN V DOBRNI 
V tem tednu so v pobratenih 

Trbovljah zaključili skupno 
razstavo likovnih del članov 
likovnega kluba RELIK DPD 
Svoboda Trbovlje I in likovne
ga kluba Dolik DPD Svoboda 
Tone Čufar Jesenice, ki so jo 
odprli za občinski praznik Tr
bovelj, ki ga praznujejo 1. ju
nija v spomin na spopad de
lavcev z Orjunaši. Trboveljski 
likovniki bodo s svojimi deli 
sodelovali na skupinski raz
stavi skupaj z Dolikovci za 
praznik jeseniške občine, ra
zen tega pa sledita še dve za-
merijalni skupinski razstavi 
obeh klubov. Oba likovna ko
lektiva namreč obvezuje tak 
dogovor, ki sta ga podpisala 
ob pobratenju. 

V Trbovljah se je predstavi
lo 12 Dolikovcev z 22 slikami, 
in sicer: Rudolf Arh, Ivanka 
Arzenšek, Franc Dolinšek, 
Anton Drab, Zvonimir Ivano-
vič, Janko Korošec, Franc 
Kreuzer, Pavel Lužnik, Rudi 
Reichman, Tone Tomazin, 
Cveto Velikajna in Marjan Ži-
danek. 

V tem tednu je član likovne
ga kluba DOLIK Tone Toma
zin odprl samostojno razstavo 
svojih slik v zdravilišču Do
brna. 

14. SREČANJE PESNIKOV IN PISATELJEV 
ZAČETNIKOV 

Zveze kulturnih organizacij Slovenije razpisuje s sodelovanjem 
družbenopolitičnih skupnosti in organizacij v občinah, kjer bodo or
ganizirana območna in republiško srečanje, republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije, republiške konference ZSMS, tednika Mladina, 
revije Antena, časopisa Kmečki glas in Društva slovenskih pisateljev: 
14. srečanje pesnikov in pisateljev začetnikov. 

Na srečanju lahko sodelujejo pesniki in pisatelji, ki svojega dela 
še niso izdali (razen v samozaložbi) v knjižni obliki in niso bili uvršče
ni med najboljše v dosedanjih zaključnih republiških srečanjih pesni
kov in pisateljev začetnikov. 

Avtorji lahko pošljejo literarne prispevke v slovenskem jeziku v 
treh izvodih, napisanih s pisalnim strojem, do 20. junija na naslov: 
Zveza kulturnih organizacij Slovenije, Ljubljana, Kidričeva 5, za 14. 
srečanje pesnikov in pisateljev začetnikov. Prispevki morajo biti 
označeni s šifro, ne s pravim imenom, ob prispevkih pa morajo biti v 
zapečateni ovojnici podatki: ime in priimek, natančen naslov, izobra
zba, poklic, starost in šifra. 

Prispevke za območna in republiško srečanje bo izbrala tričlan
ska žirija. Območna srečanja bodo potekala jeseni in pozimi 1985/86, 
republiško srečanje pa bo marca 1986. 



SEJA PREDSEDSTVA REPUBLIŠKEGA ODBORA ZZB NOV SLOVENIJE 

ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI UDELEŽENCEV NOV 

V zaostrenih gospodarskih pogojih postajajo priznavalnine vse bolj ele
ment socialne varnosti borcev NOV in njihovih družinskih članov. Glede na 
gmotno stanje mnogih upravičencev so priznavalnine socialni korektiv in 
mnogim edini vir preživljanja.'Vsem upravičencem bo potrebno zagotoviti 
".i.a socialne varnosti vsaj do višine zneska najnižje pokojnine za polno po
kojninsko dobo. 

Socialna varnost borcev je v Slo
veniji dobro organizirana, vendar so 
paradi visoke inflacije nekatere ka
tegorije borcev z najnižjimi pokojni
nami kljub temu v zelo težkem polo-
paju. To je bila osnovna ugotovitev 
seje predsedstva republiškega odbo-
ta ZZB NOV, k i jo je vodil Bogo Gor-
|an in na kateri so razpravljali o so-
ialnem položaju borcev in o uresni

čevanju družbenega dogovora o pri
znavalninah. V uvodni informaciji 
Mirka Remca je bilo rečeno, da 
družbeni dogovor o skupnih osnovah in merilih za podeljevanje priznaval
nin udeležencem NOV in drugih 
vojn, k i j ih urejajo občinske skupšči
ne s svojimi predpisi, predstavlja te
melj za enotno dodeljevanje prizna
valnin kot socialnih pomoči tistim 
udeležencem NOV in drugih vojn, ki 
jim njihovi lastni prejemki ne zago
tavljajo ustreznega nivoja socialne 
varnosti. 

Ker so bile zadnje spremembe 
družbenega dogovora sprejete v letu 
1979, samo izvajanje določb veljav
nega družbenega dogovora v prete
klem letu ni povzročalo nobenih te
žav, težišče dela v zvezi z uspešnim 
uveljavljanjem družbenega dogovo
ra pa je bilo predvsem zagotoviti za
dostni obseg finančnih sredstev, ize
načiti višine priznavalnin po posa
meznih občinah, dvigniti višino pov
prečne priznavalnine in sprejeti 
spremembe družbenega dogovora 
(postopek se je pričel že konec leta 
1983 in je potekal celo preteklo leto). 
Lani je v Sloveniji dobivalo prizna
valnine 12.857 borcev in j ih je bilo 91 
manj kot leta 1983 (12.948) ali 0,7% . 
Na novo je bilo dodeljenih 829 stal
nih priznavalnin, 738 borcev pa je 
prenehalo prejemati to obliko druž
bene pomoči, predvsem zaradi spre
menjenih premoženjskih ali drugih 
socialnih razmer. 

Višina izplačane povprečne stalne 
priznavalnine v posamezni občini se 
v letu 1984 giblje od 2.422 din do 
6.750 din (v letu 1983 od 2.000 do 
4.000 din). Najnižja izplačana prizna
valnina znaša 300, najvišja—15.150 
din pa je bila izplačana v občini Čr
nomelj . 

Zaradi splošnih družbenih in soci
alnoekonomskih razmer in visoke 
inflacije se je ta oblika pomoči bor~ 
cem precej razvrednotila, zato bodo 
letos občine, k i so lani za priznaval
nine porabile več denarja, kolikor je 
znašalo slovensko povprečje, lahko 
porabile 52 odstotkov več sredstev, 
občine, k i niso dosegle povprečja, pa 
60 odstotkov več. Letos naj bi za pri
znavalnine porabili 1,07 milijarde di
narjev. Po večurni razpravi je pred
sedstvo republiškega odbora ZZB 
NOV sklenilo, da se morajo prizna
valnine še naprej dodeljevati po me
rilih, določenih v družbenem dogovo
ru. Vsem upravičencem je potrebno 
zagotoviti nivo socialne varnosti 
vsaj do višine zneska najnižje pokoj
nine za polno pokojninsko dobo, 

upravičencem, ki so s svojimi pre
jemki na meji premoženjskega cen
zusa, pa je potrebno pomagati z en
kratnimi ali občasnimi priznavalni
nami. 

Predsedstvo je podprlo predloge o 
reševanju" posameznih prošenj za 
priznavalnine tistih, k i so bili med 
vojno še mladoletni in niso dobili 
pravice do posebne delovne dobe, bi
li pa so udeležanci NOV ter tistih 
udeležencev NOV, k i niso uveljavili 
svoje pravice—posebne delovne do
be, ker so bil i za uveljavljanje prepo
zni. Ob koncu razprave o izvajanju 
družbenega dogovora o priznavalni
nah in socialnem položaju borcev so 
opozorili.da družbeni dogovor ne za
jema nekaterih najbolj prizadetih 
delov borcev, k i so se upokojili pred 
leti, zdaj pa je inflacija povzročila 
razvrednotenje njihovih pokojnin, 
zato šo se zavzeli za čimhitrejše od
pravljanje takšnega stanja in reše
vanje teh konkretnih vprašanj v ob
činah, kjer so borci z najnižjimi po
kojninami v zelo težkem položaju. 

S. Nikolič 

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 1985/86 
VIZ — TOZD Delavska univerza Viktor Stražišar, Trg Toneta Ču-

farja 1, telefon 81-072, vpisuje do 1. septembra vsak dan, razen sobote, 
od 7. do 14. ure v naslednje oblike izobraževanja in izpopolnjevanja: 

a) v osnovno izobraževanje za odrasle: od 1. do 8. razreda osnov
ne šole. Pouk je v popoldanskem in večernem času. Šolanje je brezpla
čno, razen učbenikov. 

b) pripravljalne tečaje: za preizkus znanja za vpis na višje in viso
ke šole v šolskem letu 1986/87. 

č) v vzgojnoizobraževalni program — administrator: izobraževa
nje traja tri leta pod pedagoškim vodstvom Ekonomskega administra
tivnega šolskega centra iz Kranja. Pogoji za vpis so: 

— dokončana osnovna šola, 
— izpisek iz rojstne matične knjige. 
d) opravljanje izpitov iz učnih programov šol (ETŠ, ESŠ, AČ), k i 

j ih jeorganiziraladelavska univerza. V izobraževanje se lahko vključi
jo tisti kandidati, k i doslej šolanja še niso končali, po zakonu o usmer
jenem izobraževanju pa ga lahko zaključijo do 31. avgusta 1986. 

e) evidentiranje za vpis v izobraževanje po vzgojnoizobraževal-
nem programu: 

— prometnotransportni tehnik. Šolanje traja štiri leta. 
f) intenzivne jezikovne tečaje: 
— slovenščine, 
— nemščine (začetni in nadaljevalni), 
— angleščine (začetni inmadaljevalni), 
— italijanščine (začetni in nadalevalni), 
— francoščine (začetni in nadaljevalni), 
—- srbohrvaščine, 
— tečaj šivanja in krojenja: začetni, nadaljevalni, specialni.. 
g) Poleg tega opravljamo tiskarske in razmnoževalne storitve za 

potrebe OZD in drugih zainteresiranih uporabnikov. 

SREČANJE UPOKOJENCEV POBRATENIH 
DRUŠTEV TRBOVLJE IN JESENICE 

Pred osmimi leti se je Društvo upokojencev Jesenice pobratilo z Dru
štvom upokojencev iz Trbovelj. Zato se vsako leto srečujemo izmenično v 
obeh krajih. Ker smo bili mi lansko leto v Trbovljah, so nam letos Trbovelj-
čani vrnili obisk. 

V četrtek, 6. junija, je bil ob 8. uri 
v Kazini na Jesenicah uradni spre
jem upokojencev iz Trbovelj. Goste 
je najprej pozdravil društveni moški 
pevski zbor, k i je zapel tri pesmi, na
to sta j im ' dobrodošlico zaželela 
predsednik D U Jesenice Janko Bur-
nik in predsednik izvršnega sveta 
občine Jesenice Srečko Mlinaric, ki 
jfii je istočasno pozdravil tudi v ime
nu družbenopolitičnih organizacij 
občine. Oba govornika sta gostom 
zaželela dobro počutje pri nas in da 
bi še vnaprej utrjevali pobratenje. 
Nato je Janko Burnik izročil pred
sedniku D U Trbovlje Milanu Kožu
hu pet knjig zbornika Jeklo in lju
dje, tovariš Kožuh pa nam je poklo
nil akvarel lovskega dvorca Celjskih 
grofov, to je najstarejše hiše v Trbo
vljah. Sprejem je zaključil moški 
pevski zbor iz Trbovelj s pesmijo 
»Bratje, bodimo zdaj veseli«. Čeprav 
je bilo na razpolago le malo časa, so 
v Kazini našim gostom postregli s 
.iplo zakusko in pijačo. Trboveljča-
ne je na izlet spremljalo-49 naših 
članov. Ogledali so si Gornjesavsko 
dolino. 

V Kranjski gori je tamkajšnje D U 
skupaj s Turističnim društvom pri
pravilo sprejem pred hotelom Pri-
sank. V imenu obeh nas je pozdravil 
Tone Zidan, predsednik D U in poklo
nil gostom iz Trbovelj majolko in go
renjsko zibelko, gostje pa so mu iz
ročili zbornik borbenih pesmi, k i so 
j ih v dolgih letih revolucije napisali 
avtorji iz Zasavskih revirjev. 

Kulturni program v Kranjski gori 
so pripravili naši gostje sami. Naj
prej je zapel njihov moški pevski 
zbor, nato še ženski pevski zbor, na
stopil je tudi znani ženski trio in 
tamburaši . Na koncu programa sta 
zapela oba zbora skupaj pod vod
stvom zborovodkinje Karmen Štefa-
nec. Zadnja pa je nastopila zboro-

vodkinja sama in ob spremljavi kita
re zapela svojo pesem »Prijatelj 
moj«. Zvoki kitare in mladi glas Kar
men je privabil še več poslušalcev. 
. Prireditev je povezovala Malovr-

hova in jo končala z rudarskim po
zdravom SREČNO! Jurij Dolenc se 
je v imenu D U Jesenice in vseh po
slušalcev lepo zahvalil nastopajočim 
za lep program, domačinom pa za 
gostoljubje. Prav gotovo je bil ta kul
turni program za številne turiste v 
Kranjski gori posebno doživetje, saj 
se j ih je zbralo precej. 

Z avtobusi smo se odpeljali v lepo 
dolino Tamarja. Marsikdo je tokrat 
prvič videl naše gore tako od blizu, 
zato. so bih vzkl iki začudenja vse 
glasnejši. V Tamarju smo se okrep
čali na terasi prijetnega gostišča. Za 
krajši čas smo se ustavili tudi pod 
veliko skakalnico v Planici, ki je to
krat samevala v svojem dostojan
stvu. 

V Martuljku so nam v restavra
ciji Špik postregli z izdatnim kosi
lom. Ostanek popoldneva smo preži
veli na vrtu in poslušali glasbo trbo
veljskega ansambla, k i ga vodi tova
riš Grahek, njegova sinova pa sta 
igrala v ansamblu. Tudi žensko trio 
je vmes večkrat zapel. Njihovi zvon-
ki glasovi so osvajali naša srca. Ne
kateri so tudi plesali. 

b predstavniki D U Trbovlje smo 
se pogovarjali o marsičem. Jože Pi-
kel, dolgoletni družbenopolitični de
lavec in bivši predsednik društva je 
povedal, da je b i l sedemkrat pri po
kojnem tovarišu Titu, enkrat celo na 
raportu. Milan Kožuh, sedanji pred
sednik društva, pa je razlagal dru
štvene načrte in delovni program v 
tekočem letu. »Dokončati moramo 
gradbena dela na stavbi našega do
ma upokojencev, streha pa je že na-
red, sedaj pa adaptiramo notranje 
prostore, tako da bomo pridobili tri 
garsonjere za upokojence. Septem
bra načrtujemo otvoritev velike in 
zanimive razstave ročnih izdelkov, 
k i so j ih izdelovali včasih in danes. 
Potreb in dela je ogromno, toda po
vsod je vprašanje le denar,« je še do
dal. Povprašali smo, če bi zaradi veli
kih stroškov preložili naša srečanja 
na dve leti? »Naj ostane tako, kot 
smo se domenili na pobratenju. Naši 
člani zelo radi pridejo na Jesenice. 
Če bi imeli na razpolago štiri avtobu
se, bi še vedno zmanjkalo prostora, 
toliko je bilo letos prijav za naše sre
čanje,« je povedal Jože Pikel. 

Preden smo se poslovili, še foto
grafski posnetek, še nekaj prisrčnih 
besed ob stisku roke in naši gostje iz 
pobratenih Trbovelj so bili pripra
vljeni na odhod. Prihodnje leto jim 
bomo jeseniški upokojenci vrnili 
obisk, toda najbrž ne bomo mogli 
pripraviti tako pestrega programa, 
kot so ga oni. Iv. Torkar 

OBISKALI SMO ISKRO NA 
BLEJSKI DOBRAVI 

Z avtobusom smo se odpeljali na 
Blejsko Dobravo, da si ogledamo 
obrat Iskre, 

Ta obrat bo junija star petnajst 
let. V njem je zaposlenih okoli 480 
delavcev, predvsem žensk. Končni 
izdelki so telefonske centrale in ra
zlični telefonski priključki. Delajo 
pri tekočem traku ali samostojno. 
Delo pri tekočem traku je zelo na
porno, ker zahteva spretnost in na
tančnost. Končne izdelke prodajajo 

ALENKA NA ZVEZNEM TEKMOVANJU FIZIKOV 
Že v ponedeljek, 27. maja, je Alenka Mertelj, učenka 2. letnika naravno-

slovno-matematične usmeritve CSUI Jesenice, odpotovala v Ljubljano, kjer 
so se vsi mladi slovenski fiziki zbrali z namenom, da bi pred odhodom na 
zvezno tekmovanje še dopolnili svoje znanje z reševanjem raznih nalog. 

na domače in tuje tržišče. V prihod
nje bodo izdelovali tudi elektronske 
telefonske naprave. 

Ogled je bil zanimiv in poučen. Že
lim si. da bi si ogledali še več delov
nih organizacij v naši občini. Delo 
znaš ceniti šele potem, ko se pobliže 
seznaniš z njim. 

Klemen Eržen, 4. b 
. OŠ Karavanških kurirjev 

NOB 
Koroška Bela 

Priprave so potekale na Srednji 
naravoslovni šoli Bežigrad Ljublja
na, zanje pa bi lahko rekli, da so bile 
slabo organizirane. Vodil j ih je prof. 
Kukman, občasno pa tudi študent 
Kaluža. V sredo so bile priprave kon
čane in še zadnje znanje osvojeno. V 
četrtek pa se je začelo njihovo pravo 
potovanje. Spalni vlak, na katerem 
so uganjali seveda razne norčije in 
kar niso in niso mogli zaspati, j ih je 
popeljal do Beograda. Tam so si po
tešili prazne želodčke z obilnim kosi
lom, po katerem jih je vseskozi žeja-
lo, saj je tamkajšnja hrana zelo zači
njena in nič kaj domača ni bila na
šim učencem. V Beogradu so se na
šim devetim srednješolcem in treni 
osnovnošolcem priključili mladi ge
niji iz vse domovine. Vsi skupaj so 
se podali na razburljivo vožnjo s hi-
drogliserjem, ki j ih je po šestih urah 
vožnje, na kateri so odkrivali skriv
nosti reke Donave, varno pripeljal 
do Kladova. Nastanili so se v hotelu 
Djerdap in po kratkem počitku odšli 
na slovesen sprejem v Dom kulture. 
Tam so j ih po uvodnih govorih in 
programu s petjem in plesom pogo
stili še z večerjo. 

V soboto zjutraj se j im je zdelo, da 
niti niso dobro zatisnili oči, ko so j ih 

ob 7. uri že poklicali na zajtrk. Treba 
je bilo vendar pohiteti, saj se je ob 
9. uri pričelo tisto, zaradi česar so 
pripotovali tako daleč — tekmova
nje. »Odkorakali« so v kongresno 
dvorano elektrarne Djerdap, kjer so 
j im po uvodnem govoru razdelili na
loge, ki so j ih lahko reševali š t i r i ' 
ure. Naloge vsake skupine so bile 
razdeljene še na tri podskupine a, b 
in c. Alenka je reševala naloge s po
dročja mehanike in toplote. Pet na
log je v naslednjih štirih urah prite
gnilo vso njeno pozornost in kar 
uspešno se je spopadla z njimi. Ob 
enih so morale biti naloge oddane, v 
jedilnici pa je že vršalo od prepira
nja dijakov, ki so pregledovali rezul
tate in ugotavljali njihovo pravil
nost. Isti dan je sledil še ogled elek
trarne Djerdap, v nedeljo p ^ ogled 
inštituta. Srečanje fizikov se je kon
čalo s slovesno razglasitvijo rezulta
tov. Od Slovencev se je najbolje 
odrezal Mičo Mrkaič-iz Kranja, ki je 
zasedel prvo mesto, Alenka pa se je 
s 26 točkami uvrstila v zlato sredino 
vseh tekmujočih. 

Alenka, čestitamo ti! 
Irina Vauhnik, 

2. n. CSUI Jesenice 

3. OBČINSKO SREČANJE PIONIRSKIH 
DRUŠTEV MLADI GASILEC 

Med množico organizacij in dejavnosti v osnovni šoli je pionirsko dru
štvo Mladi gasilec eno od najmlajših, čeprav je požarnovarnostna zaščita že 
ves čas sestavni del šolskega programa v vseh razredih, še posebej pa v sklo
pu vsebin družbene samozaščite. 

Pionirska društva Mladi gasilec so 
bila po šolah ustanovljena v zadnjih 
treh letih na pobudo občinske gasil
ske zveze. V sklopu podružbljanja ži
vljenja in dela osnovne šole ponuja
jo učencem praktično in teoretično 
znanje o požarni varnosti in zaščiti 
pred požarom ter j ih navajajo na 
ustaljeno obliko društvenega življe
nja. 

Člani pionirskega društva Mladi 
gasilec so učenci, k i so že v gasilskih 
društvih po krajevnih skupnostih, 
poleg njih pa tudi čim več ostalih 
učencev, ki naj j im postane požarno
varnostna zaščita sestavni del vsa
kdanjega življenja. 

Enkrat letno se mladi gasilci tudi 
pomerijo med seboj, najprej na šol
skih tekmovanjih, potem pa še na 
občinskem in republiškem. 

Letos je bilo občinsko tekmovanje 
pod pokroviteljstvom občinske gasil
ske zveze organizirano tretjič. Ude
ležile so se ga vse šole v občini Jese
nice, razen osnovne šole Polde Stra
žišar, vendar tri šole niso imele ekip 
na vseh štirih stopnjah. Organizator 
tekmovanja je bila osnovna šola Pre

žihov Voranc. Vodih pa so ga men
torji — učitelji in mentorji — gasilci 
iz gasilskih enot v krajevnh skupno
stih, ki preko leta skrbijo za svoj 
podmladek. 

Tekmovanje je potekalo v soboto, 
8. junija, dopoldne. Učenci so bili 
razdeljeni na štiri težavnostne stop
nje: 1. in 2. razred, 3. in 4. razred, 5. 
in 6. razred ter 7. in 8. razred. Ekipe 
so tekmovale v reševanju vprašanj 
iz požarnovarnostne zaščite, v pol
njenju vedrovke in v polaganju cvo-
voda. Pri teoretičnem delu tekmova
nja so ekipe večinoma odgovarjale 
pravilno, pri praktičnih vajah pa je 
bilo potrebno pokazati precej izurje
nosti in spretnosti. 

Največ znanja je pokazala ekipa 
osnovne šole Tone Čufar, ki se je 
uvrstila na prvo mesto in se bo jese-. 
ni udeležila republiškega tekmova
nja pionirskih gasilskih društev. 

V spomin na srečanje so vsi tek
movalci dobili gasilske značke. Tek
movanje so zaključili poklicni gasilci 
s prikazom reševanja z lestvijo, ki 
seže do 6. nadstropja. 

VII. SREČANJE MLADIH LITERATOV '85 V 
LJUBLJANI 

V soboto, 25. maja, je bilo v Ljubljani VII. srečanje mladih literatov Slo
venije. Nanj je prišlo po nekaj predstavnikov in nagrajencev za različne lite
rarne dosežke iz osnovnih in srednjih šol. 

Na prireditvi smo seveda spise tu
di predstavili. Najprej so bih na vrsti 
najmlajši nagrajenci: predstavili so 
se s svojimi pesmicami o živalih. De
ležni so bili navdušenega ploskanja 
velikega števila poslušalcev. 

Nato so se malo starejši pionirji 
predstavili s svojimi nagrajenimi 
humoreskami. Karikaturist Pavlihe 
je humoreske sproti -opremil s kari
katurami, ki so bile zares izvrstne in 
so prispevale k smehu in dobri volji 
v dvorani. 

Nato so bili na vrsti srednješolci s 
svojimi poetičnimi spisi in baladami. 
Ti resni sestavki so zahtevah večjo 
pozornost občinstva, a kljub temu ni
so skalili dobrega počutja poslušal
cev. 

Po predstavitvi so se nagrajenci 
pogovarjali s pisatelji, mi pa smo se 
dobre volje odpravili domov. 

Romana Purkart, 6. b 
literarni krožek OŠ Bled 

PROGRAM 

PRAZNOVANJA KRAJEVNEGA PRAZNIKA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
STANETA BOKALA, MIRKA ROGLJA-PETKA IN CIRILA TAVČARJA, 
DNEVA BORCA IN 40-LETNICE OSVOBODITVE 

SOBOTA, 22. junija: ob 18. uri ŠAHOVSKO T E K M O V A N J E - ša
hovski dom Jesenice, 

N E D E L J A , 23. junija: ob 8. uri NAMIZNOTENIŠKI TURNIR v 
prostorih N T K Jesenice, T V D Partizan, 

SOBOTA, 29. junija: ob 8. uri K O L E S A R S K I K R O S K A R L A KO
ŽARJA ROMIJA — Spodnji Plavž, pred upravno zgradbo Univerzala, 

S R E D A , 3. julija: ob 17.30 ZBOR UDELEŽENCEV ODKRITJA 
S P O M I N S K E G A OBELEŽJA pred Carinarnico, 

- ob 17.45 O B L I K O V A N J E P O V O R K E , 
- ob 18. uri O D K R I T J E S P O M I N S K E G A OBELEŽJA ob Kosovi 

graščini, 
- ob 18.30 O B L I K O V A N J E P O V O R K E proti mestu centralne 

proslave pred OŠ Tone Čufar, 
- ob 19. uri C E N T R A L N A P R O S L A V A s kulturnim programom, 

podelitvijo priznanj OF, priznanj medobčinskega sveta ZB NOV za Go
renjsko ter razglasitev rezultatov tekmovanj. 

ČETRTEK, 4. julija: ob 7. uri ZBOR POHODNIKOV za tradicio
nalni pohod ob spominskih obeležjih. 

- ob 8. uri B A L I N A R S K I TURNIR - tradicionalno tekmovanje 
ZB na balinišču v Logu Ivana Krivca. 

- ob 15. uri S T R E L S K O T E K M O V A N J E v Logu Ivana Krivca. 
Vabimo krajane vseh krajevnih skupnosti občine Jesenice, druž

benopolitične'organizacije, družbene organizacije in društva, da se 
udeleže razpisanih tekmovanj, odkritja spomenika in centralne pro
slave ob dnevu borca in 40-letnici osvoboditve in krajevnega praznika. 

KO za pripravo praznovanja praznika krajevnih skupnosti 



Zahvale 

Ob boleči izgubi drage žene, ma
me in none 

KARLE BRIŠAR-IVANČIC 

se iskreno zahvaljujemo sosedom za 
nesebično pomoč in darovano cvetje, 
pevcem za zapete žalostinke. 

Vsi njeni 

ZAHVALA 
Ob smrti dragega in skrbnega 

očeta 
JOŽA KOLIGARJA 

se iskreno zahvaljujemo dr. Vidaliju, 
dr. Mencigerju in dr. Hriberniku ter 
ostalemu osebju intenzivne nege in
ternega oddelka Bolnice Jesenice za 
nesebično pomoč in nego v njegovi 
težki bolezni. 

Iskrena hvala tudi njegovim sode
lavcem v TOZD Vzdrževanje Javor
nik, sostanovalcem s Tomšičeve uli
ce, kolektivom L B Jesenice, Gorenj
ska oblačila Jesenice, Komunalnega 
podjetja Bled ter pevcem in govorni
kom. 

Žalujoči: hčerki Mira 
in Tatjana ter 
bratje in sestre 

Sodelavcem in osnovni organizaci
j i sindikata TOZD Energetika se 
nejlepše zahvaljujem za izkazano 
pozornost ob odhodu v pokoj. 

Vsem želim še mnogo delovnih 
uspehov in osebnega zadovoljstva. 

Anton Janša 

Društvu upokojencev Javornik* 
Koroška Bela se zahvaljujem za če
stitko ob mojem rojstnem dnevu in 
j im želim še veliko delovnih uspe
hov. ::. 

Danijela Aleš 

Osnovni organizaciji sindikata 
TOZD Energetika se najlepše zahva
ljujem za darilo ob mojem življenj
skem jubileju. 

Anton Šmit 

Sodelavcem F R S in sektorja novo
gradenj, OO sindikata KO-FI in 
K S ZSMS Železarne se zahvaljuje
mo za denarno pomoč ob rojstvu 
trojčkov. 

Družina Arh 

Svojim najbližjim sodelavcem iz 
TOZD Valjarna žice in profilov, dni
na Knafelj, se najlepše zahvaljujem 
za lepo darilo ob odhodu v pokoj. 
Obenem j im želim še mnogo delov
nih uspehov. 

Matija Kajfež 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se iskreno zahvalju
jem za čestitko ob mojem življenj
skem jubileju in j im želim še veliko 
delovnih uspehov. 

Angela Noč 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se iskreno zahvalju
jem za čestitko ob mojem dvojnem 
praznovanju in j im želim obilo de
lovnih uspehov. 

Helena Koblar 

Konferenci osnovnih organizacij 
sindikata Železarne Jesenice se naj
lepše zahvaljujem za denarno po
moč ob moji bolezni. 

Bogo Justin 

Društvu upokojencev Žirovnica se 
lepo zahvaljujem za prejeto čestitko 
ob moji 83-letnici in j ih lepo pozdra
vljam. 

Katarina Škofic 

Sodelavcem se ob odhodu v pokoj 
lepo zahvaljujem za prejeto darilo. 
Obenem j im želim še veliko delov
nih uspehov. 

Alojz Bučar 

REŠITEV KRIŽANKE IZ 
22. ŠTEVILKE ŽELEZARJA: 

Sipina, ekonomist, Mg, 
Oblomov, var, erg, sel, OV, ko
mandir, Celentano, pavza, AA, 
kreator, čevelj, srditost, Ore-
šar, dia, tema, Idrija, debi, 
Osole, KŠ, ekran, mrož, ČR,' 
slinovod, Marie, kanonada, 
Atene, Ara, osel, napad. 

Misel: 
Poštenjaka je treba ceniti 

bolj kot sorodnika. 

DEŽURNA LEKARNA 
V mesecu juniju je za obči

ni Jesenice in Radovljica de
žurna lekarna na Jesenicah. 

DEŽURNI TRGOVINI 
V soboto, 15. junija, bosta na 

Jesenicah od 7. do 18. ure 
odprti trgovini: 

DELIKATESA, Kasta 2 na 
tržnici, Titova 22, in 

DELIKATESA, poslovalnica 
2, Titova 58. 

SZ-ŽELEZARNA JESENICE — z o. sol. o., C. Železarjev 8, 
64270 JESENICE 

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO LETO 1985/86 

Šola-usmeritev Stop. 
zaht. 

Štev. razp. 
štipendij 

VISOKE ŠOLE 
dipl. ing. metalurgije 
dipl. ing. strojništva 
dipl. ing. elektrotehnike 
dipl. ing. matematike 
dipl. ing. računalništva ali 
dipl. org. računalništva 
dipl. ekonomist 
dipl. org. kadrovsko izobr. smeri 
dipl. pravnik — 1. letnik 
zdravnik — 1. letnik 

VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

VII 
VII 
VII 
VII 

14 
6 
6 
2 
3 

10 
1 
1 

• 1 

VIŠJE ŠOLE 
ing. strojništva 
ing. elektrotehnike 

VI 
VI 

3 
2 

SREDNJE USMERJENO IZOBRAŽEVANJE 
Metalurška usmeritev: 
S program — 4-letni. 
S program — 3-letni 

v 
rv 

20 
24 

Kovinsko predelovalna usmeritev: 
S program — 3-letni rv 80 
SKR program metalurška ali kovinsko predelovalna usmeritev: 

II 40 
Elektrotehniška usmeritev: 
S program — 4-letni 
S program — 3-letni 

v 
rv 

4 
12 

Gradbena usmeritev: 
S program — 3-letni (tesar) rv 4 
Kemijska usmeritev: 
S program — 4-letni 
S program — 3-letni 

v 
rv 

6 
3 

Naravoslovno-matematična usmeritev: 
S program — 4-letni — 1. letnik v 4 
Gostinsko-turistična usmeritev: 
S program — 3-letni 
(1 kuhar, 1 natakar) 

rv 2 

Kandidati zaprosijo za štipendijo s posebnim obrazcem DZS 8.40 
»Vloga za uveljavitev socialnovarstvenih pravic«, ki ga dobijo na ka
drovskem sektorju Železarne ali kupijo v knjigarni. 

Osebni dohodki staršev, navedeni v vlogi ali v posebni prilogi, se 
morajo izračunati za koledarsko leto 1984; višina otroškega dodatka se 
posebej označi, sicer se meni, da ga kandidat ne prejema. 

Na odrezku pokojnine (december 1984) je trebaioznačiti, če je bil 
kdo od staršev zaposlen v Železarni Jesenice. 

Podatkov o osebnem dohodku staršev ni potrebno vpisati učen
cem, k i so se odločili za S ali S K R program kovinsko-predelovalne 
usmeritve. 

Overjene prepise oz. fotokopije zadnjega šolskega spričevala oz. 
potrdila višješolske ali visokošolske organizacije združenega dela o 
opravljenih izpitih in potrdila o vpisu v šolo, brez katerih so vloge ne
popolne in j ih ne moremo obravnavati, kandidati predložijo naknadno, 
vendar najkasneje do 30. junija 1985. 

Kaj bomo gledali v kinu 

K I N O R A D I O 
14. junija, amer. barv. glasb, plesni 

film BEAT STREET ob 17. in 19. uri, 
ob 21. uri premiera jug.barv. akcij, fil
ma AMBASADOR. 

15. junija, jug. barv. akcij, film A M 
BASADOR ob 17. uri, ob 19. uri amer. 
barv. melodrama MESTECE PEYTON. 
Cene zvišane! 

16. junija, amer. barv. melodrama 
MESTECE PEYTON ob 17. in 19.30. 

17. junija, amer. barv. pust. film 
RAMBO oh 17. in 19. uri. 

18. junija, amer. barv. glasb, film 
VIKTOR-VIKTORIJA ob 17. in 19.15. 

19. junija, hongkonški barv. kung fu 
film ZMAJ BRUCE LEE ob 17. in 
19. uri. 

20. junija, ZAPRTO! 

K I N O P L A V Ž 
14. junija, amer. barv. melodrama 

MESTECE PEYTON ob 18. in 20.30. 
Cene zvišane! 

15. junija, amer. barv. glasb, film 
BEAT STREET ob 18.20. 

16. junija, amer. barv. glasb, plesni 
film BEAT STREET ob 18. in 20. uri. 

17. junija, hongkonški barv. kung fu 
film ZMAJ BRUCE LEE ob 18. in 
20. uri. 

18. junija, 
film ZMAJ 
20. uri. 

19. junija, ZAPRTO! 
20. junija 

K I N O K R A N J S K A G O R A 
14. junija, araer. barv. western film 

PAST V MONTANI ob 18. uri. 
15. junija, franc. barv. krim. film SO

KOL NAPADA ob 20. uri. 
18. junija, amer. barv. pust. film LOV 

ZA ZELENIM DIAMANTOM. 

FOTO RAZSTAVA 
V domu Joža Ažmana v Bo

hinjski Bistrici bo v petek, 
14. junija, ob 18. uri otvoritev 
razstave fotografij JAKA ČO
PA - KOZOLCI. Razstava bo 
odprta do 21. junija. 

Fotoklub Bohinj 

UGANKARSKI SLOVARČEK 
KABALE — mesto v Ugandi 
ANAND — mesto v SZ Indi

ji 
ISCHIA — otok v Neapelj

skem zalivu v Italiji, svoj čas 
vulkanski otok, danes razvit 
turistični otok. 

hongkonški barv. kun fu 
BRUCE LEE ob 18. in 

amer. barv. pust. film 
RAMBO ob 18. in 20. uri. 

K I N O D O V J E 
13. junija, amer. barv. melodrama 

MESTECE PEYTON ob 19. uri. 
16. junija, amer. barv. pust, film 

RAMBO ob 19. uri. 

DELAVCI ŽELEZARNE! 
Če imate morda doma otro

ški voziček, ki ga ne boste več 
rabili, prosimo, da ga odstopi
te dveletnemu otroku našega 
delavca, ki zaradi bolezni ne 
more hoditi. 

Svoj naslov sporočite na 
tel. št.: 3313. 

ZAHVALA DRUŠTVA 
INVALIDOV JESENICE 

Društvo invalidov Jesenice 
se iskreno zahvaljuje delovni
ma organizacijama Vatrostal-
na Zenica TOZD Jesenice in 
Univerzal Jesenice, ki sta 
omogočili prevoz invalidov na 
XI. tradicionalno srečanje tež
jih invalidov Gorenjske, ki je 
bilo 8. junija v Domžalah. 

Se enkrat iskrena hvala! 
Odbor DI Jesenice 



RAZSTAVA OB ŠTIRIDESETLETNIH ŠPORTNEGA DRUŠTVA JESENICE 
(1945-1985) 

V petek, 7. junija, ob 19. je bila v klub
skih prostorih hokejskega društva; (v hali 
v Podmežakli) odprta razstava ob štiride
setletnem jubileju Športnega društva Je
senice. Razstava vsebinsko zajema celot
no povojno dejavnost tistih klubov (v 
Okviru Športnega društva), ki še danes 

.fiktivno delujejo: hokejskega kluba, dr
salnega kluba, kegljaškega kluba na le
du, smučarskega kluba, sankaškega klu
ba, nogometnega kluba, odbojkarskega 
kluba, košarkarskega kluba, namiznote-
niškega kluba, balinarskega kluba, ke
gljaškega kluba na asfaltu in plavalnega 
kluba. Vrsta aktivnosti in klubov (kole
sarski, kajakaški, rokometni, boksarski, 
atletski, teniški, v smučarskih tekih in 
skokih in še nekateri) na razstavi niso 
predstavljene zaradi že vnaprej dogovor
jenega koncepta in predvsem omejenega 
časa (pa tudi razstavnega prostora) za 
pripravo razstave. 

Na razstavi je predvsem s fotografski
mi in (delno) drugimi dokumenti pred

stavljena dejavnost dvanajstih klubov, vi
trine pa zapolnjujejo pokali, kolajne in 
druge trofeje s svetovnih, evropskih, dr
žavnih in drugih prvenstev. Med najzani
mivejšimi so gotovo pokali hokejistov za 
osvojena državna prvenstva, zastava z 
enaindvajsetimi zvezdicami, hokejski 
vratar, smučarski čevlji in okovje'Cirila 
Pračka izpred štirideset let, zlata in sre
brna medalja Roberta Žana in Saša Robi-
ča z letošnjega mladinskega svetovnega 
prvenstva v Jasni (ČSSR), »zlati« in »sre
brni« zvonec evropskega prvaka v keglja
nju na ledu leta 1983 Lada Sodja in tret-
jeuvrščene ekipe Jesenic na evropskem 
prvenstvu leta 1983 v Švici, zbirka, značk 
in kolajn kegljačev Joža Klinarja, origi
nalne sani s kakršnimi so tekmovali pred 
desetletji in s kakršnimi tekmujejo da
nes, pokali in priznanja nogometašev, 
odbojkarjev, košarkarjev, kegljačev na 
asfaltu (predvsem državnega reprezen-
tanta Jožeta Šlibarja), balinarjev, igral
cev namiznega tenisa in plavalcev. 

TEKMOVALNI PROGRAM 
OB 40-LETNICI ŠD JESENICE 

— NEDELJA, 2. junija — smučanje: ob 10. uri pionirski dvoboj v sla
lomu na plazu pod Prisojnikom, 

— SOBOTA, 8. junija — odbojka: ob 9. uri turnir pionirjev v športnem 
parku v Podmežakli , 

— NEDELJA, 9. junija — odbojka: ob 9. uri turnir članic v športnem 
parku v Podmežakli , 

— ČETRTEK, 13. junija — košarka: ob 18.30 člani JESENICE : TOL
MIN v športnem parku v Podmežakli , 

—_ SOBOTA, 14. junija — odbojka: ob 14. uri turnir pionirk v telovad
nici OŠ Prežihov Voranc, 

— košarka: ob 18.15 mladinci JESENICE : LOKAINVEST v športnem 
parku v Podmežakli , 

— kegljanje: ob 16. uri četverobvoj v športnem parku v PodmežaUi , 
— namizni tenis: ob 8.30 POKAL MESTA JESENICE v COŠ Tone Ču-

far na Plavžu, 
— NEDELJA, 16. junija — odbojka: ob 9. uri turnir veteranov v šport

nem parku v Podmežakli , 
— nogomet: ob 16.30 pionirji JESENICE : LESCE in ob 18. uri člani 

JESENICE : LESCE, 
— TOREK, 18. junija — košarka: ob 18.15 kadeti JESENICE : RA

DOVLJICA v športnem parku v Podmežakli , 
— SREDA, 19. junija — nogomet: ob 18. uri starejši člani JESENI

CE : LESCE v športnem parku v Podmežakli , 
— ČETRTEK, 20. junija — košarka: ob 17.30 pionirji JESENICE : RA

DOVLJICA v športnem parku v Podmežakli, 
— PETEK, 21. junija — košarka: ob 18. uri mednarodni ženski turnir 

v športnem parku v Podmežakli , 
— SOBOTA, 6. julija - plavanje: ob 9. uri HANŠKOV MEMORIAL v 

kopališču Ukova, 
— NEDELJA, 28. julija — balinanje: ob 8. uri mednarodni turnir na 

balinišču v Bazi. 

Razstava naj bi bila predvsem spodbu
da za bolj skrbno in sistematično zbira
nje dokumentacije v posameznih klubih, 
saj imajo nekateri klubi že kar zavidljivo 
predvojno tradicijo, ki bi jo lahko tako ali 
drugače predstavili ob svojih jubilejih. 

Ob koncu razstave bo izšel tudi bilten o 
dejavnosti posameznih klubov in ŠD Je
senice nasploh. _ ... _ 

Večina fotografskega gradiva je bila 
zbranega v tehniškem muzeju, ki je raz-
stvo tudi pripravil, avtor večine fotografij 
pa je dolgoletni športni delavec, športnik 
(kegljač),in fotograf Franci Črv, ki je ne-, 
sebično več kot petindvajset let skozi for 
tografski objektiv beležil uspehe in neu
spehe jeseniškega športa. Zadnja leta je 
uspehe najmlajše smučarske generacije 
kot trener spremljal Janez Šmitek in tudi 
posodil gradivo za razstavo. 

Razstava je odprta vsak dan od 11. do 
13. ure, in od 16. do 19. ure, ob sobotah in 
nedeljah pa od 9. do 13. ure; odprta bo do 
nedelje, 23. junija. 

TK 

ZTKO OBVEŠČA 
ZVEZA TELESNOKULTURNIH ORGANIZACIJ JESENICE organizira v 

sodelovanju s Šolskim centrom za telesno kulturo Ljubljana in Košarkarskim 
klubom Jesenice tečaj za pridobitev naziva INŠTRUKTOR KOŠARKE. 

Tečaj se bo pričel na Jesenicah predvidoma 25. junija in bo trajal deset dni, 
in sicer bo ob delavnikih v popoldanskem času,-v soboto in nedeljo pa dopoldan 
in popoldan. 

Naziv INŠTRUKTOR KOŠARKE lahko pridobi kandidat, ki je končal os
novno šolo, oziroma jo v šolskem letu 1984/85 končuje. 

ZVEZA TELESNOKULTURNIH ORGANIZACIJ JESENICE organizira v 
sodelovanju s Šolskim centrom za telesno kulturo Ljubljana in Plavalnim klu
bom Jesenice tečaj za pridobitev naziva VADITELJ PLAVANJA. 

Tečaj se bo na Jesenicah pričel predvidoma 21. junija in bo trajal deset dni. 
Naziv VADITELJ PLAVANJA lahko pridobi kandidat, ki je dopolnil 17 let. 
Kandidati naj pošljejo prijave na ZTKO Jesenice, Ledarska 4, do 20. junija, 

vse informacije pa dobijo po tel. 81-579. 

BALINARJI KRESA 
DOSEGAJO LEPE 

USPEHE 
S pomladjo se začenja sezona balinar-

jev in različna tekmoyanja. Balinarska 
sekcija KRES je registrirana pri društvu 
TVD Partizan Javornik-Koroška Bela in 
tekmuje v letošnji sezoni v I. zvezni ligi 
Gorenjske. Poleg tega pa še v tekmova
nju dvojic, posameznikov in v zbijanju za 
prvenstvo Gorenjske. Zelo lep uspeh v 
zbijanju je dosegel Rado Rožič s petim 
mestom v močni konkurenci med 44 tek
movalci iz 22 klubov Gorenjske. 

V letošnji sezoni se je začelo tudi tek
movanje za balinarski pokal Jugoslavije. 
Spomladanski del se je končal z zelo do
brim uspehom naših balinarjev, saj so 
dosegli 4. mesto med vsemi ekipami Go- _ 
renjske. 

R. B. 

V KEGLJANJU 
NA ASFALTU 
NAJBOLJŠI 

JESENIŠKI INVALIDI 
Člani Društva invalidov Jesenice so na 

kegljišču v Podmežakli organizirali po
dročno tekmovanje Gorenjske v keglja
nju na asfaltu, in sicer po koledarju, ko
misije za športno rekreativno dejavnost 
pri Zvezi društev invalidov Slovenije. Na
stopile so moške in ženske ekipe, najboli 
uspešni pa so bili predstavniki domačeg; 
društva. 

REZULTATI — moški ekipno: 1. DI Je
senice 2153 kegljev, 2. DI Domžale 2133, 
3. DI Radovljica 1915. 

— posamezno: 1. Anton Grošelj 404 
(DI Jesenice), 2. Vlado Ivanovič (DI 
Domžale) 396, 3. Srečo Štern (DI Jeseni
ce) 385, 

— ženske ekipno: 1. DI Radovljica 
1301, 2. DI Jesenice (izven konkur.) 1057, 

— posamezno: 1. Anica Čerin (DI Jese
nice) 390, 2. Dora Štular (DI Radovljica) 
357, 3. Majda Štern (DI Jesenice) 343. 

J . R . 

ODEJA : JESENICE 
(PIONIRKE) 

45:34 (21:25) 
Jeseniške pionirke so v. Škof ji Loki zo

pet odigrale tekmo, polno preobratov. 
Najmlajše košarkarice jeseniškega 

kluba so tudi tokrat preveč neodločno 
pričele tekmo, kar so gostiteljice izkori
stile in hitro povedle s 14:5. Ko so Jeseni-
čanke bolje zaigrale v obrambi in prepre
čile hitre napade ločank, so lahko razvile 
tudi igro v napadu, kar jim je prineslo 
vodstvo ob koncu prvega polčasa. Žal pa 
so v prvih minutah drugega polčasa zo
pet neodločno zaigrale v obrambi, pionir
ke Loke so dosegle 14 košev zapored in 
tekma je bila odločena, saj JeseniČanke 
niso bile sposobne napraviti novega pre
obrata v igri. 

Jesenice : Hadžimuratovič 1 (2:1), Lu-
kanovič 8 (2 K)), Potočki, Špringer 3 (2:1), 
Križanič 3 (2:1), Strajnar 4 (1:0), Zrnič 15 
(14:1) 

T. 

SAVA : JESENICE 
(MLADINKE) 

- 44 : 60 (17:26) 
Mladinke Jesenic so v tretjem kolu go

stovale v-Kranju (kjer so na zunanjem 
igrišču v slabem vremenu odigale tekmo 
z vrstnicami košarkarskega kluba Sava. 

Tudi s to tekmo so jeseniške mladinke 
potrdile, da v tej sezoni predstavljajo zelo 

- homogeno ekipo, ki ima lepe možnosti za 
uvrstitev v višji krog mladinskega tekmo
vanja. 

JeseniČanke so se v prvem polčasu bo
lje znašle na mokrem igrišču. V obrambi 
so igralkam Save odvzele veliko žog, kar 
je odločilo prvi polčas. Razlika bi bila 
lahko po prvem delu tekme še dosti več
ja, če bi bile gostje natančnejše v napadu. 

V drugem polčasu, ko sta imeli obe eki
pi probleme zaradi mokrega igrišča, so 
JeseniČanke zaigrale bolj umirjeno v na
padu in s točnimi meti ter prodoru še po
večale razliko. 

Jesenice : Deretič 7 (6:3), Šmitran 18 
(1 : 0), Krznarič 12, Bartelj 4 (2:2), Berus, 
Rozman, Felc 15 (2:1), Smolej 4. 

T . 

NAMIZNOTENIŠKA 
SEZONA SE NAGIBA 

H KONCU 

Odigrane so že vse republiške lige in 
vsa prvenstva, tokrat pa so bili na progra
mu še zadnji republiški selekcijski tur
nirji; za mladince v Kočevju in za mla
dinke v Gornji Radgoni. Sledijo le še pro
pagandni turnirji, kot so: Vrtojba 85, Sa
va 85 in turnir ob 40-letnici Športnega 
društva Jesenice. 

V Gornji Radgoni so nastopile jeseni
ške mladinke. V I. jakostni skupini mla
dink SRS je Markeževa osvojila peto me
sto, Aupičeva pa je bila deveta. V II. jako
stni skupini je bila Smolejeva peta, v III. 
skupini pa Samarjeva sedma. Mladinci v 
Kočevju niso nastopili. 

Na 12. pokalu Julijskih Alp v Monfal-
eonu (Tržiču) v Italiji so nastopili tudi je
seniški igralci: Veber, Buh ter Markeže
va in Štrumblova. Uspešna je bila ženska 
ekipa, ki je osvojila četrto mesto, medtem 
ko je bila članska ekipa tretja v svoji sku
pini. V igrah posamezno niso imeli uspe
ha. 

Namiznoteniški klub Jesenice sporoča, 
da bo ob 40-letnici Športnega društva Je
senice velik propagandni namiznoteniški 
turnir za pokal mesta Jesenice. Turnir bo 
v soboto, 15. junija, v osnovni šoli Tone 
Čufar na Jesenicah. Igralo se bo v vseh 
starostnih skupinah, ločeno za registrira
ne in neregistrirane igralce (rekreativce). 
Prav slednji, ki bodo igrali ločeno po sta
rostnih skupinah do 30, 40, 50 in nad 50 
let ter igralke do 35 in nad 35 let, so še 
prav posebno vabljeni. Prijave sprejema 
prireditelj do pričetka tekmovanja, ki bo 
za registrirane igralce ob 8.30, za rekrea
tivce pa ob 12. uri. Prvi štirje v vsaki sku
pini prejmejo priznanja, vsi udeleženci 
pa spominske značke. 

( Š ) 

SAVA B -. JESENICE 
(KADETINJE) 45 : 53 

(17:22) 
Kadetinje Jesenic so se iz Kranja vrni

le z novo pomembno zmago. Z oslabljeno 
ekipo so prikazale sicer slabši igro kot na 
prejšnjih tekmah, vendar pa glede na to, 
da sta od kadetinj igrali le Felčeva in Be-
šičeva, ostale igralke pa so iz pionirske 
ekipe, to ni presenetljivo. 

Jesenice : Felc 35, Bešič 8, Zrnič 6, 
Špringer 4, Strajnar, Ališič, Ljušič, Had
žimuratovič. 

T . 

NOVO AVTOMATSKO 
STRELIŠČE 

V MOJSTRANI 
V stavbi krajevne skupnosti Dovje-

Mojstrana so odprli novo avtomatsko 
strelišče za zračno puško, ki. so ga uredili 
člani strelske družine Janez Mrak. Tako 
se jim je uresničila dolgoletna želja, saj 
so morali doslej tekmovanja v streljanju 
z zračno puško organizirati v telovadnici 
osnovne šole v Mojstrani ali v dvorani 
Kulturnega doma na Dovjem. 

Strelišče je pomembna pridobitev za 
nadaljnjo aktivnost strelske družine, 
hkrati pa bo ta objekt omogočal vadbo in 
usposabljanje vseh delovnih ljudi in ob
čanov v okviru splošnega ljudskega od
pora in družbene samozaščite. Na otvori
tve so se poleg članov družine zbrali še 
predstavniki Občinske strelske zveze Je
senice, krajevnih družbenopolitičnih or
ganizacij ter delovnih organizacij in dru
štev, ki so največ pomagali pri gradnji 
strelišča. Še posebej velja poudariti, da so 
člani družine in drugi opravili več kot 
3000 udarniških ur. 

Strelišče so uredili v podstrešnih pro
storih stavbe krajevne skupnosti. Morali 
so preurediti zidove, namestiti lesene 
obloge, napeljati elektriko in opraviti še 
številna druga dela. S finančnimi in ma
terialnimi sredstvi so največ pomagali: 
LIP Bled — TOZD Mojstrana, Kovinska 
oprema Mojstrana, krajevna skupnost 
Dovje-Mojstrana, Izolirka Jesenice, Že
lezarna Jesenice, Občinska strelska zve
za Jesenice ter še druge organizacije in 
društva. Največ dela na strelišču je opra
vil Miha Rabič, veliko pa so pomagali še: 
Franci Rabič, Marjan Kunšič, Štefan 
Pintar, Stane Bratina, Andrej Peternel, 
Blaž Knific, Janez Kunšič in drugi. 

Po otvoritvi strelišča so se Člani strel
ske družine Janez Mrak Dovje-Mojstra
na zbrali še na letni skupščini. Kljub 
skormnejši udeležbi so pregledali delo v 
preteklem obdobju ter se pogovorili o na
črtih. Člani družine so izvedli vsa družin
ska in druga tekmovanja v krajevni 
skupnosti, udeleževali pa so se tudi dru
gih tekmovanj v jeseniški občini. Še po-

-sebno uspešno so organizirali patruljni 
tek na smučeh v Zgornji Radovni. 

Na letni skupščini so podelili več pla
ket in priznanj za dolgoletno delo v dru
žini ter pomoč pri gradnji strelišča, pode
lili pa so tudi značke najboljšim strelcem. 
Republiški plaketi Strelske zveze Slove
nije sta prejeli delovni organizaciji LIP 
Bled — TOZD Mojstrana in Kovinska 
oprema Mojstrana, plaketo Občinske 
strelske zveze Jesenice Miha. Rabič in 
Vuko Lešnjak, družinske plakete pa kra
jevna skupnost Dovje-Mojstrana, Franci 
Rabič in Slavko Rabič. 

Na novem strelišču so začeli z rednimi 
treningi, dali pa bodo možnost tudi de
lovnim in drugim organizacijam za iz
vedbo sindikalnih tekmovanj v streljanju 
z zračno puško. j ^ 

RAZPIS 7. TEKMOVANJA ZA SLAVKOV MEMORIAL 
Planinsko društvo Gozd Martuljek vabi vse planince jeseniške občine 

na meddruštveno tekmovanje v veleslalomu, v spomin na mladega in obe
tavnega Slavka Mertlja na plazu pod Špikom v nedeljo, 23. junija, s pričet -
kom ob 10.30. V primeru zelo slabega vremena bo tekmovanje preloženo 
za teden dni. 

Ostali razpisni pogoji: 
— prijave sprejemamo v bivaku ura pred pričetkom, 
— tekmovalci imajo pravico nastopa v zahtevnejši kategoriji, 
— tekmuje se na lastno odgovornost. 
Starostne kategorije za moške in ženske: pionirji do 14 let (skrajšana 

proga), mladinci 14 do 21 let, mlajši člani 21 do 35 let, starejši člani nad 35 
let (brez članic). 

Za ekipno uvrstitev se upošteva čas najboljšega mladinca, mlajšega 
člana, starejšega člana ter mladinke ali članice. 

Prve tri ekipe prejmejo pokale, prvouvrščena pa še prehodni pokal, ki 
po treh zaporednih osvojitvah ali petih s presledki preide v trajno last. 

Posamezniki do tretjega mesta prejmejo medalje. 
Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo uro po koncu tekmo

vanja pri bivaku. 
Tekmovalni odbor 
Planinskega društva 
Gozd' Martuljek 

ŠAHOVSKO TEKMOVANJE 
V počastitev praznika krajevnih skupnosti, dneva borca in 40-letnice osvo

boditve krajevne skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja-Petka in Cirila Tav
čarja razpisuje 3. šahovsko tekmovanje v soboto, 22. junija ob 18. uri v prostorih 
Šahovskega doma na Jesenicah. 

Pravico nastopa imajo vse ekipe, ki se prijavijo do začetka tekmovanja. 
Ekipe so lahko sestavljene po kakršnikoli pripadnosti (sindikalni, krajevni, 
JLAitd.) 

Nastopati ne smejo igralci šaha, ki so registrirani v republiških ali višjih li
gah. 

Igra se v Članski konkurenci (ekipa štirih igralcev in rezervi). 
Čas igranja za igralca bo določen pred pričetkom tekmovanja po dogovoru 

z vodji ekip. 
Nagrade za osvojena prva tri mesta so diplome in prehodni pokal za dose

ženo prvo mesto. Prehodni pokal ekipa obdrži v trajno last, če ga osvoji trikrat 
zapored ali petkrat v presledkih. 

V počastitev praznika krajevnih skupnosti, dneva borca~in 40-letnice osvo-
boditve. 

RAZPISUJEMO NAMIZN0TENIŠK0 TEKMOVANJE 
v izvedbi namiznoteniške sekcije Murova. 

Tekmovanje bo v nedeljo, 23. junija ob 8. uri v prostorih NTK Jesenice v 
TVD Partizan. 

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih disciplinah: — ekipno (dva igralca) 
- pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, člani. Vse igre se igrajo na dva doblje

na seta po sistemu izpadanja. 
Način igranja prireditelj lahko spremeni, če je število prijavljencev manjše. 

O spremembi načina igranja bo prireditelj obvestil vodje ekip ob začetku tek
movanja. 

Pravico nastopa imajo igralke in igralci, ki stalno bivajo na območju kraje
vne skupnosti, ki ekipo — posameznega tekmovalca prijavi. 

Število ekip in prijavljencev iz posameznih krajevnih skupnosti ni omeje
no, 

Za skupnega zmagovalca je razpisan prehodni pokal, ki ga dobi v trajno 
last ekipa, ki ga osvoji trikrat. Poleg prehodnega pokala za ekipo, zmagovalci v 
vseh disciplinah prejmejo nagrade in diplome. 

Poimenske prijave ekip in posameznikov sprejema pisarna sedeža krajev
nih skupnosti, Cesta maršala Tita 66, Jesenice, tel. 81-653, do vključno 21. junija 
do 14. ure ter vodstvo tekmovanja eno uro pred pričetkom tekmovanja v prosto
rih, kjer bo potekalo tekmovanje. 


