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I. SPLOŠNA GOSPODARSKA 
GIBANJA V OBDOBJU 

JANUAR - SEPTEMBER 
Podobno kot vsako četrtletje smo 

tudi za obdobje devetih mesecev pri
pravili tako imenovano septembr
sko analizo poslovnega rezultata Že
lezarne Jesenice. Zaradi boljšega 
poznavanja in predvsem ustreznejše 
primerjave poslovnega rezultata Že
lezarne pa bomo v uvodu opredelili 
glavne značilnosti gospodarskih gi
banj v Sloveniji in Jugoslaviji v pr
vih devetih mesecih letošnjega leta. 

Devetmesečna industrijska proiz
vodnja Slovenije je le za 1,6 odstotka 
večja kot lani v istem obdobju, če
prav je bila v resoluciji predvidena 
2,4 odstotna rast. Po velikem upadu 
v poletnih mesecih (celo pod lansko 
raven v teh mesecih) je septembrsko 
povečanje proizvodnje kar spodbud
no, čeprav je k temu prispevalo tudi 
večje število delovnih dni. Jugoslo
vanska industrija je v devetih mese
cih letos izdelala za 4,7 odstotka več 
kot v prvih treh četrtletjih lani. V ve
l ik i večini pa ta povečana industrij
ska proizvodnja ni podprta z ustrez-

Pri bronx škarjah v valjarni bluming (foto: I. Kučina) 

Seja delavskega sveta Železarne 
V sredo, 22. oktobra, je v dvorani samoupravljalcev potekala deveta seja 

delavskega sveta Železarne Jesenice. Delegati so prejeli zajeten kup gradi
va, saj so obravnavali kar dvanajst točk dnevnega reda. Sprejeli so vrsto po
membnih odločitev, med katerimi so najpomembnejši sklepi o nadaljevanju 
projekta Jeklarna 2, ukrepi za povečanje proizvodnje v zadnjem četrtletju in 
sprejem rokovnika za nadaljnje delo na projektu nove organiziranosti te
meljnih organizacij Železarne Jesenice. 

Pri pregledu izpolnjevanja skle
pov prejšnje seje so ugotovili, da sa
moupravni organi delovne organiza
cije Rudis tudi tokrat niso odgovorili 
na opozorila delavskega sveta o do

slednem izpolnjevanju dogovorjenih 
rokov in prioritete, k i so j ih sprejeli 
ob podpisu pogodb. Ker nas do začet
ka obratovanja Jeklarne 2 loči le še 
nekaj mesecev, so delegati sklenili, 

Nov pristop v ponudbi naših 
izdelkov 

Pri pregledu poslovanja komercialnega sektorja v prvih devetih mese
cih smo zasledili, da so se začeli pripravljati na posvetovanje o varilni teh
nologiji v naši železarni. Vodjo marketinga, Janeza Komela, smo zaprosili, 
da nam je o tem povedal nekaj podrobnosti. 

»Strokovna posvetovanja so že 
utečena oblika seznanjanja strokov
njakov s posameznih področij o raz
voju tehnologije in znanja na teh-po
dročjih. V preteklosti je bila to do
mena različnih institucij i n ustanov, 
danes pa je vedno bolj tudi stvar 
proizvajalcev. Za strokovno posveto
vanje smo se odločili, da bi prikazali 
stanje v naši Železarni pri proizvod
nji osnovnih in dodajnih materialov 
za varjenje. 

V okviru akcije za prodajo nerjav
nih žic in aglomerirnih praškov je 
zamisel o posvetovanju postala naša 
obveznost, saj smo s strokovnim po
svetovanjem z naslovom Jeklo in do-
dajni materiali za varjenje Železar
ne Jesenice želeli doseči predvsem 
večjo informiranost o naših izdelkih 
in s tem tudi večjo prodajo. 

Posvetovanje bo od devetega do 
enajstega aprila 1987 na Bledu in na 
Jesenicah. Program je razdeljen na 
tri dele: v prvem so predavanja s po
dročja uporabe osnovnih in dodajnih 
materialov za varjenje, o tehnologiji 
varjenja ter novih materialih in po
stopkih, k i j ih šele uvajamo. V dru
gem delu bomo prikazali uporabo 
naših novih izdelkov, predvsem plo
čevine in dodajnih materialov, na 
ustreznih napravah v prostorih nove 
varilnice naše Železarne. Ob tem bo
mo lahko rešili veliko praktičnih 
problemov glede uporabe naših ma
terialov in primernosti tehnologije 
varjenja. S takšno demonstracijo 
naših novih izdelkov bi prikazali nji-
hoVe prednosti in uporabne možno

sti. V tretjem delu posvetovanja pa 
bi si ogledali našo proizvodnjo in se 
pogovorih' o kvaliteti naših izdelkov, 
možnostih za njihov nakup, cenah, 
skladiščenju in podobnem. 

Na posvetovanju bodo sodelovali 
predvsem strokovnjaki s področja 
varilne "tehologije iz Železarne Jese
nice, institucij in znanstvenih usta
nov ter strokovnjaki iz delovnih or
ganizacij , s katerimi že več let dobro 
sodelujemo. Svojo pomoč pri izvedbi 
posvetovanja nam je ponudil tudi 
naš dolgoletni kooperant Oerlikon iz 
Švice. 

Pričakujemo, da bomo na ta način 
potrošnike najbolje seznanili z naši
mi novimi izdelki, z njihovo uporab
nostjo, namenom in pravilno tehno
logijo varjenja. Potrošniki naših iz
delkov pa bi nam lahko takoj pove
dali (in pokazali), s kakšnimi prakti
čnimi problemi se srečujejo pri upo
rabi naših materialov in bi tako veli
ko problemov skupno in lažje rešili. 

Ce bo posvetovanje doseglo svoj 
namen, bomo takšno obliko predsta
vljanja naših izdelkov uporabili vsa
kič, ko bomo naše poslovne sodelav
ce želeli seznaniti z našimi novimi 
izdelki.« 

Priprave na posvetovanje vodi 
dr. Marin Gabrovšek, član poslovod
nega odbora za raziskovalno področ
je, sodelujejo pa še delavci komer
ciale in raziskovalnega oddelka ter 
temeljnih organizacij Elektrode in 
Žičarna. 

Lilij ana Kos 

naj predsednik delavskega sveta Že
lezarne predsednika delavskega sve
ta delovne organizacije Rudis pono
vno opozori na pomembnost pravo
časno zaključene investicije Jeklar
na 2. 

Tudi Jugobanka-Temeljna banka 
Ljubljana-ni odgovorila na zahtevo 
delavskega sveta za uresničitev svo
j ih obveznosti, k i so j ih v okviru kon
zorcija bank sprejeli za financiranje 
Jeklarne 2. Glede na znano proble
matiko" pritoka sredstev za ta pro
jekt so delegati sklenili, da sklep, ozi
roma zahteva obveznostih Jugoban-
ke ostane še naprej v veljavi. 

Na prejšnji seji so delegati iz te
meljne organizacije Valjarna debele 
pločevine postavili delegatsko vpra
šanje, kdo je odgovoren za vzdrževa
nje varne poti do vratarja na Javor-
niku do avtobusne postaje na Beli in 
ureditvi parkirnih prostorov na Ja-
vorniku. Odgovor je pripravil vodja 
splošnega sektorja, vendar delegati 
z njim niso bih zadovoljni. Predstav
niki strokovnih služb in temeljnih 
organizacij na območju Javornika in 
Bele naj zato organizirajo posebne 
sestanke, na katerih naj skupaj po
iščejo ustrezne rešitve. 

Ko so na prejšnji seji delavskega 
SVETA delegati sklepali o odobritvi 
nagrad sodelavcem za prizadevanja 
pri odpravi posledic nesreče na 
A S E A peči v TOZD Jeklarna, so zah
tevali tudi pojasnila, kakšrii ukrepi 
so bili sprejeti po nesreči. O tem je 
poročal vodja temeljne organizacije 
Jeklarna. Delegati so bih s pojasnili 
zadovoljni. . -

Poročilo o izvajanju projekta 
Jeklarna 2 in sprejem aneksa 

dve k investicijskemu programu 
Jeklarna 2 

Delegati so najprej prisluhnili po
ročilu vodje projekta o izvajanju del 
pri Jeklarni 2. Ugotovili so, da je naj
bolj kritična dobava opreme. Celot
no poročilo je bilo objavljeno tudi v 
prejšnji številki Železarja. Vodstvo 
projekta spremlja in pospešuje kriti
čne aktivnosti ter dnevno razrešuje 
posamezne probleme. 

Vodstvo projekta je ugotovilo, da 
že zagotovljena finančna sredstva 
ne bodo zadoščala za dokončanje 
projekta v predvidenem roku, saj so 
izjemno narasle cene izvajalcev del 
in dobaviteljev opreme. Višja cena 
projekta je posledica kasnitev izde
lave projektne dokumentacije, s tem 
kasnitev izdelave in montaže opre

me in bistveno večjih podražitev od 
planiranih. Zaradi navedenih vzro
kov je vodstvo projekta pripravilo 
predlog aneksa dve k investicijske
mu programu Jeklarne 2 z novo 
eskalirano predračunsko vrednostjo 
ter vire financiranja za dokončanje 
investicijskih del. 

Delegati so brez pripomb potrdili 
predlog aneksa in-predlagali delav
skim svetom temeljnih organizacij, 
da sklepajo o dodatnem združevanju 
sredstev amortizacije za uspešno do
končanje projekta. 

Vodstvo projekta in odgovorne de
lavce finančno-računovodskega sek
torja so pooblastili za sklenitev po
godb in realizacijo financiranja Je
klarne 2 s ciljem nemotenega nada
ljevanja del. Vodstvo delovne organi
zacije pa naj za sanacijo dokaj sla
bega finančnega stanja izvede notra
nje in zunanje ukrepe. 

Poročilo o izidu referenduma 
24. septembra 

Delavci temeljnih organizacij in 
dela delovne skupnosti so z večino 
glasov sprejeli predlog samouprav
nega sporazuma o spremembah v or
ganiziranosti temeljnih organizacij, 
predlog samoupravnega sporazuma 
o združevanju dela delavcev v TOZD 
in statuta TOZD. 

Po sprejetju predloga nove organi
ziranosti Železarne Jesenice pa nas 
čaka še precej dela. Delegati so zato 
sprejeli program aktivnosti s kon
kretnimi nalogami, roki in nosilci. 
Soglasno so podprli tudi usmeritve 
izvršnega odbora konference osnov
nih organizacij sindikata, da je treba 
vse navedene naloge z vso resnostjo 
izpeljati v predvidenih rokih. 

Ukrepi za povečanje proizvodnje 
v zadnjem četrtletju 

Tretje četrtletje je s svojo realiza
cijo v količiniin asortimentu poslab
šalo proizvodne rezultate ter poveča
lo razkorak med načrtovanimi in de
janskimi rezultati za leto 1986. 

Poslovodni odbor je zato pripravil 
ukrepe za povečanje proizvodnje v 
zadnjem tromesečju. Predhodno j ih 
je obravnaval tudi odbor za_ gospo
darstvo pri delavskem svetu Železar
ne in j ih potrdil ter delavskemu sve
tu predlagal, da j ih sprejme. 

Delegati delavskega sveta so se 
strinjali s predlaganimi ukrepi: 

(Nadaljevanje na Z, strani) 

nim povpraševanjem, tako da so se v 
posameznih panogah drastično po
večale zaloge gotovih proizvodov, 
kar predstavlja resen problem in v 
veliki meri zamegljuje realno sliko 
rasti industrijske proizvodnje v osta
lih republikah. 

Zunanjetrgovinski rezultati zao
stajajo za pričakovanji, saj je pokri
tje devetmesečnega uvoza z izvozom 
v Sloveniji le 96,7 odstotno(v Jugo
slaviji 84 odstotno). Slovenija je v pr
vih devetih mesecih uvozila za 414,4 
mia din oziroma 8,2 odstotka več kot 
v istem obdobju lani, izvozila pa za 
400,8 mia din oziroma za 0,8 odstot
ka več. Tako je prvič po treh letih v 
Sloveniji dosežen zunanjetrgovinski 
primanjkljaj. Primanjkljaj v višini 
13,6 mia din sicer ni pretresljiv, ven
dar, če upoštevamo, da smo v lan
skem devetmesečnem obdobju dose
gli približno 25 mia din zunanjetrgo
vinskega presežka, pa vidimo, da ra
zlika ni tako velika, da bi tudi v Slo
veniji morali sprejeti dodatne stimu-
lacijske ukrepe za pospeševanje iz
voza. 

Jugoslavija je letos izvozila za 
1.873 mia din blaga, kar je za 3,5 od
stotka več kot lani v istem obdobju, 
uvozila pa za 2.230 mia din oziroma 
za 1,2 odstotka manj. Zunanjetrgo
vinski primanjkljaj se je tako-v le
tošnjem letu povečal za 357 mia din 
in je v primerjavi z lanskim devet
mesečnim višji za 12,7 odstotka. Po
kritje konvertibilnega izvoza z uvo
zom v Jugoslaviji je le 76 odstotkov. 

Na cenovnem področju ugotavlja
mo, da cene že visoko presegajo ti
ste, predvidene z resolucijo. Od maja 
je značilna tendenca zniževanja cen 
industrijskih izdelkov (zvišanje le za 
78,3 odstotka v primerjavi s stopnja
ma rasti cen na drobno in življenj
skih stroškov, ki pa že presegajo 100 
odstotkov — 105,5 oziroma 110,8 od
stotna rast v primerjavi s septem
brom lani). V devetih mesecih letoš
njega leta so se cene industrijskih 
izdelkov zvišale za 56,1 odstotka 
(glede na 31. december 1985), cene 
na drobno za 73,2 odstotka, cene ži
vljenjskih potrebščin pa za 71 odsto
tkov, kar močno presega v resoluciji 
opredeljeno 50 odstotno letno rast. 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

DOBER O K T O B E R 
Do 27. oktobra smo po po

datkih statistične službe izde
lali 106.161 ton skupne proiz
vodnje in družbeni plan dose
gli 99,1 odstotno, operativni 
program pa presegli za 1,4 od
stotka. Načrtovano količino 
proizvodnje izpolnjujejo v te
meljnih organizacijah Plavž 
(101,1 %), Jeklarna (100,7 %), 
Valjarna debele pločevine (168 
%), HV Bela (111,5 %), Žičarna 
(105,4 %), Profilarna (109,9 %) 
in Elektrode (111,8 %). 

V TOZD Plavž z 12.590 tona
mi izdelanega grodlja prese
gajo plan za 1,1 odstotka. 

V TOZD Jeklarna so vlili 
34.930 ton jeklar kar je 100,7 
odstotka družbenega in ope
rativnega plana. Elektro je
klarna s 14.288 tonami vlitega 
jekla dosega planirano količi
no 98,1 odstotno, SM jeklarna 
pa jo presega za 2,6 odstotka 
— vlili so 20.380 ton jekla. 

Zelo uspešna je tudi prodaja 
— 28.227 ton izgotovljenih iz
delkov in storitev. Štiri dni 
pred koncem meseca družbe
ni plan presegamo za 0.8 od
stotka, operativni, program pa 
za 2,1 odstotka. Načrtovano 
količino izpolnjujejo v TOZD 
Valjarna bluming stekel (100 
%), Valjarna debele pločevine 
(105,5 %), HV Bela (104,1 %), 
Žičarna (101,3 %) Profilarna 
(133 %), Jeklovlek (108,3 %), 
Elektrode (111,6 %) in Žebljar-
na (105,4 %). 

Poslovanje Železarne 
v devetih mesecih 



doseganje skupnega cilja poslovanja Seja delavskega sveta Železarne 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

1. Na osnovi rezultatov poslova-; 
nja, predvsem pa doseženih proiz
vodnih rezultatov v tretjem četrtle
tju veljajo ukrepi v okviru izrednih 
okoliščin za celotno delovno organi
zacijo. 

2. V skladu z 91. členom samo
upravnega sporazuma o združitvi 
TOZD v delovno organizacijo je ugo
tovil, da so nastopile okoliščine, ki 
neposredno ogrožajo izpolnitev pro
izvodnega in gospodarskega-načrta 
delovne organizacije in je zato po
trebno na delovno-pravnem področ
ju razporejati delavce po 71. členu 
pravilnika o delovnih razmerjih in 
uporabljati odstranitev z dela po tor 
čkah dve in tri 142. člena in vseh to
čkah 143. člena pravilnika o disci
plinski in odškodninskf odgovorno
sti. Iz navedenega področja se vsak 
pismeni dokument izdaja naknadno 
in v rokih ter skladno s splošnimi 
akti, pritožbe zoper izvajanje teh 
ukrepov ne zadržijo izvajanja teh 
odločb. - - — • 

3. Za povečanje skupne proizvod
nje in prodaje v četrtem tromesečju 
naj temeljne organizacije, ki obratu
jejo v sistemu 5 + 2, z dodatnim 
obratovanjem povečajo obseg obra
tovanja za najmanj dva delovna dne
va. Delo načrtujejo in organizirajo 
ter izvedejo koordinacijo s poslovod
nim odborom vodstva TOZD. 

4. Popolnitev manjkajočih delav
cev v temeljnih organizacijah, ki 
razpolagajo s tehničnimi kapaciteta
mi ter vložnim materialom, izvede 
kadrovski sektor s prerazporeditvijo 
delavcev iz temeljne organizacije 
Vratni podboji, kjer se proizvodnja 
do nadaljnjega ustavi in s prerazpo
reditvijo delavcev iz delovnih skup
nosti. Skupaj z vodstvi TOZD pa naj 
izvede ustrezne prerazporeditve tudi 
znotraj temeljnih organizacij. 

Uspešno zaključena akcija izvaja
nja teh ukrepov bi pomenila zviša
nje realizacije za približno sedem 
odstotkov mesečno. S povečano 
skupno proizvodnjo in prodajo se bo
do učinki pokazali tudi v zmanjša
nju medfaznih zalog in polizdelkov, 
kar bo še povečalo znesek mesečne 
realizacije. 

Ukrepi so torej zapisani, v tem ča
su j ih večino tudi že izvajamo, od 
vseh delavcev pa je odvisno, kako 
j ih bodo uresničevali in kakšni bodo 
dejanski učinki. Od uspešnosti teh 
ukrepov so namreč odvisni tudi naši 
osebni dohodki. 

Delegati so poslušali tudi razpravo 
predsednika izvršnega odbora kon
ference osnovnih organizacij sindi
kata in podprli priporočila, da je tre
ba že na začetku leta sprejeti ustre
zne ukrepe za stalno in sprotno iz
polnjevanje sprejetih planov in ci
ljev. V zadnjih mesecih leta je na
mreč težko nadoknaditi vse zaostan
ke. 

Poslovna politika za leto 1987 
Vsako leto ob tem času v Železarni 

s poslovno politiko začrtamo cilje in 
glavne naloge našega poslovanja za 
prihodnje leto, politiko in ukrepe za 
uresničitev postavljenih ciljev ter si 
tako zagotovimo usklajen in stabilen 
razvoj naše delovne organizacije. 

Poslovna politika za prihodnje le
to se na vseh področjih prilagaja pri-
četku obratovanja Jeklarne 2. 

Delegati so na predlog odbora za 
gospodarstvo, ki je usmeritve poslo
vanja v prihodnjem letu obravnaval 
pred delavskim svetom Železarne, 
sprejeli predlog poslovne politike za 
naslednje leto. 

Predlog stimulacije za izvoz in 
cilj poslovanja 

V letošnjem letu zaostajamo tudi 
za planom izvoza, zato je odbor za 
gospodarstvo pri delavskem svetu 
Železarne že v juniju dal pobudo, 
naj strokovna služba preveri mož
nost dodatnega stimuliranja izvoza. 
Na osnovi poročila službe je na seji v 
juliju sprejel sklep, da bomo skupaj 
z ostalimi spremembami nagrajeva
nja dopolnili tudi stimulacijo za iz
voz. Usmeritve za nagrajevanje izvo
za je nato sprejel na seji v septem
bru in naročil, naj pred sprejemom 
meril na samoupravnih organih ste
če o njih še strokovna razprava. Ko 
je bil odboru posredovan dopolnjen 
predlog, se z njim ni v celoti strinjal. 
Iz predloga strokovne službe oziro
ma kolegija je zahteval izločitev 
možnosti negativne stimulacije in 
delavskemu svetu predlagal, da 
sprejme predlog za stimuliranje po
večane vrednosti izvoza nad planira
no za vse delavce Železarne in pose
bej za odgovorne delavce za izvoz. 

Delegati so se s predlogi odbora za 
gospodarstvo strinjali, med odgovor
ne delavce za izvoz, ki so vključeni v 
to stimulacijo, pa so dodali še vodjo 
špedicije in vodjo oddelka za meta
lurško menjavo in kooperacijo. 

2 ŽELEZAR 

O predlogu strokovne službe in 
sklepih odbora za gospodarstvo smo 

• v Zejlezarju že brali, zato vseh po-
drobnih usmeritev za stimuliranje 
izvoza ne bomo ponavljali. Spomni
mo se le, da bodo delavci za vsak od
stotek povečanja vrednosti izvoza 
nad načrtovano vsoto dolarjev po 
mesečnem družbenem planu prejeli 
po 150 din stimulacije, ki se obraču
nava na izračunani osebni dohodek 
delavca za delo v tekočem mesecu 
na enak način kot stimulacija za po
večanje vrednosti prodaje. Delavci 
izvoza, poslovodni odbor, vodjS žu 1 

nanje trgovine, vodja komerciale, 
vodja oddelka za operativno pripra
vo proizvodnje, vodja špedicije in 
vodja oddelka za metalurško menja-

. vo in kooperacijo pa bodo za vsakih 
2,5 odstotka večjo dolarsko vrednost 
izvoza od gospodarskega načrta pre
jeli odstotek stimulacije na osnavaji 
osebni dohod.ek. Sprejeta mejila ve^ 
ljajo le za zadnje tri mesece tega' 
leta. 

- Poslovnik za delo komisije za 
vrednotenje del in nalog ter 
poročilo o delu te komisije 

Delavski svet železarne je na maj
ski seji imenoval komisijo za.vred
notenje del in nalog, k i deluje kot 
strokovni organ po usmeritvah za 
nadaljnje delo na področju nagraje
vanja. Sestavlja jo osem članov, ka
terih delovno področje pokriva celo
ten tehnološki proces v železarni. 

Pristojnosti komisije so opredelje
ne v" poslovniku za delo te komisije, 
k i so ga delegati na tej seji tudi potr
dili . 

Predsednik komisije je podal po
ročilo o dosedanjem delu komisije, 
k i je obravnavala prej omenjeni po
slovnik in od vodij temeljnih organi
zacij in', delovnih skupnosti zahteva
la, da posredujejo predloge za pre
vrednotenje kritičnih delovnih mest. 
Temeljne organizacije in delovne 
skupnosti so posredovale veliko 
predlogov (za 76 odstotkov polletne
ga staleža zaposlenih), zato je komi
sija predlagala usmeritve, po kate
rih naj bi izvedli prekategorizacije. 

Delegati so sprejeli poročilo o delu 
komisije z naslednjimi usmeritvami: 

Analitična ocena bo prevedena v 
kategorije, vrednotenje pa bo na os
novi primerjave dopolnjeno. Uskla
jen predlog bo nato posredovan v 
sprejem samoupravnim organom. 
Število razredov in razpon med naj
nižjim in najvišjim vrednotenjem 
delovnih mest ostane nespremenjen. 
Najnižja delovna mesta so izločena 
iz zajamčenega osebnega dohodka. 
Napredovanje je možno za ma
ksimalno tri kategorije, izjema so 
lahko le najnižje vrednotena delo
vna mesta. Pristopiti je potrebno tu
di k ureditvi nagrajevanja strokov
njakov z napredovanjem na delov
nem mestu. 

Komisija mora do 10. novembra 
uskladiti pripombe in j ih v sredini 
meseca posredovati samoupravnim 
organom v obravnavo in sprejem. 

Po zaključeni reorganizaciji te
meljnih organizacij bo na osnovi no-
vosprejetih samoupravnih aktov in 
nalogah izvedeno postopno usklaje
vanje in dopolnjevanje sistema na
grajevanja oziroma bomo pristopili 
k izdelavi novega sporazuma o osno
vah in merilih za delitev osebnih do
hodkov. 

Kot je običajno pri temah, ki zade
vajo naše osebne dohodke, je tudi to
krat stekla živahna razprava. Dele
gati so menili, da se moramo enotno 
dogovoriti za politiko nagrajevanja, 
spraševali so se, ali je prav, da pred
loga za prekategorizacijo, ki je pri
pravljen na osnovi analitične ocene, 
prevedene v kategorije, ne obravna
vajo tudi samoupravne delovne sku
pine. Iz Družbene prehrane so pred
lagali, naj bodo izjema za napredo
vanje za več kot tri kategorije tudi 
delovna mesta, ki so bila doslej pod-
vrednotena oziroma neusklajena na 
nivoju Železarne. V nadaljevanju 
razprave so delegati pripomnili, naj 
se prekategorizacije izvedejo čim
prej. 

""Ostale točke dnevnega reda 
V nadaljevanju seje so se delegati 

seznanili z zaupno informacijo o sta
nju varnostnih in obrambnih pri
prav v Železarni Jesenice. 

Sprejeli so tudi dopolnitve pravil
nika o uporabi motornih vozil in za
sebnih motornih vozil za službene 
potrebe Železarne. Osebna motorna 
vozila, ki so j ih nabavile temeljne or
ganizacije in delovne skupnosti, se 
od 15. junija razporejajo in vzdržuje
jo na podlagi tega pravilnika in po
sebnega navodila, ki ga je izdal od
bor za splošne zadeve. To velja za 
vozila, ki nimajo namenskih zadolži
tev. 

Na delavskem svetu temeljne or
ganizacije Profilarna je v septembru 
stekla ponovna razprava o dopolni
tvi pravilnika o nadpmestijih stro
škov za službena potovanja in dru

gih nadomestilih, k i bremenijo ma
terialne stroške. Dopolnitev se je na
našala na vključitev poklicne gasil
ske in reševalne službe Železarne v 
upravičenost do terenskega dodatka! 
Delavski svet Profilarne je predlog 
dopolnitev tokrat sprejel, s tem pa je 
dopolnitev veljavna, saj je bila spre
jeta v vseh temeljnih organizacijah 
in delovnih skupnostih. A ' ' 

Delegati so svojega predsednika 
pooblastili, da lahko v izjemnih pri
merih po predhodni strokovni ute
meljitvi vnaprej podpiše sklep orga-
naodpfavljHttja. 0[i06slPofr<A_.itt6i 

Ob koncu seje so izvedli še imeno
vanja. Ker v januarju prihodnjega 
leta poteče štiriletni mandat pod
predsedniku poslovodnega odbora 

odbora za kadrovsko? pravno' irr' so
ciološko področje, je bil v skladu z 
zakonom in- ustreznimi samouprav
a m i jdtrti • pr ičet razpisrii p6stopek. 

vanjo pa so izmed delegatov delav
skega sveta Železarne imenovali An-
Wi& Skubota in CvSjta Bizjaka. Dya 
ciaria'je.im^ribv^izvT^hi odbor kon
ference osnovnih Organizacij sindi
kata in družbenopolitična skupnost. 

Na predlog izvršnega odbora kon
ference osnovnih organizacij sindi
kata so imenovali Mar j ina Pristova 
iz temeljne organizacije Valjarna 
bluming stekel — adjustaža stekel 
Bela za člana odbora za kadre in 
družbeni standard pri delavskem 
svetu Železarne, Draga Šorla, delo
vna skupnost KSI , za delegata Žele
zarne v svet Osnovne šole Polde 
Stražišar Jesenice, Katarino Kos, 
delovna skupnost ETN, za delegata v 
komite za gospodarstvo in družbeno 
planiranje skupščine občine Jeseni
ce ter Dušana Thalerja, temeljna or
ganizacija Remontne delavnice, in 
Mimico Koman, delovna skupnost 
KSI , za delegata v svet družbenega 
sistema informiranja občine Jese-
n i c e - CPSI - Z. V. 

V osemnajstih dneh oktobra smo dosegli 9594 mio din realizacije 
ali 114 odstotkov. 

Pet odpremnih dni nas še loči do zaključka oktobra. Dosedanji 
rezultati kažejo, da se z dobro voljo in pridnostjo da marsikaj storiti. 

Oddelek za nagrajevanje 

Pri zadnjih vratih 

Komisija za vrednotenje del in nalog, katere predsednik je Franc Bre-
lih, je delegate delavskega sveta seznanila s svojim delom in jim predlagala 
v sprejem poslovnik o svojem delu. V razpravi se je izoblikovalo vprašanje, 
ali ni morda prevrednotenje del in nalog nekakšna nesamoupravna bližnji
ca k sprejetju sistema nagrajevanja, ki so ga delavci na referendumu zavrni
li. O teh in podobnih vprašanjih smo spregovorili s Francem Brelihom. 

»Komisija je pri svojem delu izha
jala iz kategorizacije, kakršna se je 
izoblikovala pred referendumom. 
Hkrati pa smo upoštevali tudi vse 
pripombe in predloge, k i so se na
brali po referendumu. Sistem dela te 
komisije je bil uskladitev osnovnega 
sistema kategorij po primerjalni me
todi, tako dobljene kategorije pa bo 
še enkrat ovrednotila strokovna sku
pina. 

Imeli smo že prvi sestanek s pred
stavniki talilnic, kjer smo popravili 
ocene približno desetim odstotkom 
delovnih nalog. Podobne sestanke 
bomo imeli še s predstavniki drugih 
temeljnih organizacij in delovne 
skupnosti. Pojavlja se nekaj kriti
čnih delovnih mest, ki j ih ocena raz
vršča med dve kategoriji, zato j ih je 
treba ponovno oceniti in j ih uvrstiti 
v eno od kategorij. 

Seveda se povsod pojavlja precej 
nezadovoljstva, vsakdo najbolj ceni 
svoje delo, sosedovo se mu pa ne zdi 
dosti vredno. Zato je treba te reči 
urediti na ravni delovne organizaci
je, sicer ne bomo prišli nikamor.« 

Glede na rokovnik naj bi bila raz
prava končana in novo vrednotenje 
del in nalog samoupravno potrjeno. 
Poglejte, za referendum so se delav
ci Železarne pripravljali šest let. Na 
referendumu so rekli NE, ker končni 
predlog ni reševal premnogih pro
blemov. In sedaj naj bi bile v nekaj 
mesecih stvari urejene in pospra
vljene. Ni to kar preoptimistično? 

»Predlagana kategorizacija je bila 
postavljena na osnovi starih delo
krogov in delovnih nalog. Na kadrov
skem sektorju hkrati z nami deluje 
strokovna skupina, ki skuša združe
vati sorodne delovne naloge. Tako 
združene delovne naloge bomo po
tem ponovno ovrednotili. 

Preventivno cepljenje proti gripi 
V novembru in decembru bomo organizirali preventivno cepljenje 

proti gripi. Cepljenje bodo izvajali zdravniki Obratne ambulante Žele
zarne Jesenice. 

Zaradi čim boljše organiziranosti in nabave ustrezne količine ce
piva prosimo vse, k i ste zainteresirani za cepljenje, da se prijavite na 
fiP 32-13 do 6. novembra. 

Istočasno prosimo, da izrazite željo, kje bi se radi cepili: na rešilni 
postaji valjarne Bela, fizioterapiji ali v kurativnih ambulantah Obrat
ne ambulante Železarne Jesenice. 

Na osnovi prijav bomo izdali okrožnico, s katero vas bomo sezna
nili o datumih in kraju cepljenja. " 

Vodja odd. za zdravstveno 
in socialno varstvo 

Po sklepu odbora za delovna razmerja TOZD Energetika in v skladu s 
Pravilnikom o delovnih razmerjih 

O B J A V L J A M O 

prosta dela in naloge: 
1. stikalničar RTP Hrenovica šifra 3130, D - 4, 9. kategorija 1 oseba 
2. stikalničar RTP Javornik šifra 318, D - 4, 9. kategorija 1 oseba 

POGOJI: 
1 in 2 — dokončana poklicna šola — elektro stroke 
—: tri leta delovnih izkušenj 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh na ka

drovski sektor Železarne Jesenice, C. železarjev 8, Jesenice, z oznako »za 
TOZD Energetika«. , , , 

Prav tako je med moratorijem pri
šlo na strokovno službo precej pri
pomb in predlogov. Komisija je od 
temeljnih organizacij zahtevala se
znam kritičnih delovnih mest, tako 
da je bilo v tem času marsikaj nare
jenega. 

Pač pa se bomo morali novembra 
odločiti, bodisi da bo to strokovna ali 
politična odločitev, kaj storiti, če v 
posameznih delovnih okoljih predla
gane kategorizacije ne bodo sprejeli. 

Res je, da imamo pravzaprav zelo 
malo časa, vendar bo tak sistem na
grajevanja veljal le v vmesnem ob
dobju do nove organiziranosti. Ta
krat bo treba zgraditi nov sistem na
grajevanja, saj so prav reorganizaci
je idealna priložnost, da v tem togem 
sistemu kaj spremenimo. 

V prihodnjem letu bomo začeli 
uvajati sistem napredovanja na de
lovnem mestu in posebni premij ski 
sistem. Sistem napredovanja na de
lovnem mestu bo temeljil na izpol
njevanju dodatnih kriterijev, k i bo
do pomenili dodaten odstotek pri 
osebnem dohodku. 

V združevanju posameznih delov
nih nalog vidimo priložnost za 
zmanjšanje števila delavcev na naj
nižjih kategorijah, kjer je sedaj pri
šlo do zgostitve, hkrati pa bodo zdru
žene delovne naloge lahko tudi višje 
vrednotene in s tem izločene iz za
jamčenega osebnega dohodka.« 

A l i ste morda ocenili globalni uči
nek prekategorizacije? Končni uči
nek prekategorizacije je lahko pove
čanje mase osebnih dohodkov ali pa 
prerazporeditev razmerij znotraj se
danje mase sredstev. 

»Ocenjujemo, da vsi premiki po
menijo povečanje mase osebnih do
hodkov za približno 15 odstotkov, že 
sedaj pa kaže, da bo moralo biti po
večanje celo višje, če hočemo slediti 
splošni rasti osebnih dohodkov. Očit
no si bomo namreč edinole na ta na
čin zagotoviti ustrezen start v novo 
poslovno leto.« 

Borut Grče 

Železarski globus 

J A P O N S K A 
Štiri japonske železarske družbe, 

Nippon Steel Corp, N K K , Kawasaki 
Steel in Sumitomo Metal Industries, 
bodo do konca letošnjega oktobra iz
vozile v L R Vietnam 9000 ton cevi. 
Cevi so velikega premera in j ih bodo 
uporabili za naftovode. Dobava teh 
cevi sodi v sporazum, ki sta ga pod
pisali obe vladi in bo realiziran v 
treh letih. 



Poslovanje Železarne v devetih mesecih 
OBVESTILA KOLEKTIVU 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

Rast tečajev tujih valut je počas
nejša od 73,2 odstotne stopnje infla
cije, vendar hitrejša od predvidene 
za letošnje leto (35 %). Ob koncu sep
tembra so bili tečaji devetih valut 
povprečno za 49,3 odstotka višji kot 
31. decembra 1985. Najbolj je zopet 
porasel tečaj švicarskega franka (za 
64,5 %), sledita tečaja nemške marke 
in avstrijskega šilinga, k i sta se zvi
šala za 57,6 odstotka. Najmanj sta 
porasla tečaja angleškega funta in 
ameriškega dolarja, in sicer za 30 
oziroma za 31,4 odstotka. 

II. PROIZVODNI REZULTATI 

V gospodarskem načrtu Smo pred
videli, da bomo v prvih devetih me
secih proizvedli 1.046.030 ton skupne 
proizvodnje, kar nam je uspelo izpol
niti 96,6 odstotno. Načrt blagovne 
proizvodnje (skupaj s storitvami pre-
valjanj) smo izpolnili 97,5 odstotno. 
Proizvedli smo 263.118 ton gotovih 
proizvodov za prodajo in lastno pora
bo ter opravili 16.036 ton storitev 
prevaljanja. 

Vzroki za nedoseganje načrtovane 
proizvodnje so pogosti remonti in 
mehanske okvare (zaradi zastarelih 
oziroma dotrajanih proizvodnih na
prav), pomanjkanje delavcev ter ne
ustrezna kvaliteta in pomanjkanje 
vložka. 

V Železarni je bilo v prvih devetih 
mesecih zaposlenih povprečno 6224 
delavcev, kar je 25 delavcev več kot 
v enakem obdobju lanskega leta. 

Produktivnost, izražena s količin
sko proizvodnjo na zaposlenega na 
mesec, je bila glede na enako obdob
je lanskega leta pri skupni proizvod
nji slabša za štiri odstotke, pri blago
vni proizvodnji pa za 3,2 odstotka. 

Največji padec produktivnosti bele
žimo v temeljnih organizacijah Že-
bljarna, Hladna valjarna Jesenice, 

' Žičarna, največji porast pa v temelj
nih organizacijah Valjarna debele 
pločevine in Elektrode. 

III. POSLOVNI REZULTATI 

Po gospodarskem načrtu naj bi v 
devetih mesecih letošnjega leta 
ustvarili 115.590 milijonov dinarjev 
celotnega prihodka, in sicer s proda
jo 268.290 ton naših osnovnih proiz
vodov, s prodajo stranskih proizvo
dov, opravljanjem^ storitev prevalja-
njateFiriterno realizacijo. 

Načrtovano prodajo proizvodov os
novne dejavnosti smo uresničili 92 
odstotno, za kar smo iztržili 79.855 
milijonov dinarjev. Struktura proda
nih proizvodov je bila za dva odstot
ka slabša od načrtovane, glede na 
enako obdobje lanskega leta pa za 
šest odstotkov boljša. Ostali prihod
ki so bili 28.194 milijonov dinarjev 
ali za tri odstotke manj od načrtova
nih. Nižje dosežene cene na tujem 
trgu, v primerjavi z domačimi pro
dajnimi cenami, so realizacijo zniža
le za 5.609 milijonov dinarjev. 

Celotni prihodek, dosežen v prvih 
devetih mesecih, je bil 108.049 mili
jonov dinarjev, kar je za sedem od
stotkov manj od načrtovanega ter za 
79 odstotkov več od doseženega v 
enakem obdobju lanskega leta. 

Temeljne organizacije so zaloge 
nedovršene proizvodnje, polproizvo-
dov in gotovih proizvodov od 1. janu
arja 1986 količinko povečale za 497 
ton, vrednost zalog pa povečuje tudi 
odprema v zadnjih dneh obračun
skega obdobja, ki pomeni blago na 
poti. V bilanci zaradi tega prikazuje
mo povečanje zalog za 1.206 milijo
nov dinarjev. 

CELOTNI PRIHODEK IN NJEGOVA DELITEV 
(v mio din) 

Plan Doseženo 
. - I X . 86 Indeks 

I.-- I X . 86 L—IX. 85 I . - I X . 86 

(1) (2) (3) (3:1) (3:2) 

Celotni prihodek 115.590 60.257 108.049 93,5 179,3 
Stroški ± zaloge 99.236 52.329 91.493 92,2 174,8 
Dohodek 16.354 7.928 16,556 101,2 208,8 
ObveznostHz dohodka 6.624 3.437 7.516 113,5 218,7 
Čisti dohodek 9.730 4.491 9.040 92,9 201,3 
- OD 7.724 3.818 8.423 109,1 220,6 
— stanovanjski prispevek 289 104 291 100,7 279,8 
— skladi 1.717 660 501 29,2 75,9 
Izguba — -91 -175 192,3 

Konsolid. ČD (Izguba) 1.717 569 326 19,0 57,3 

Stroški poslovanja so bili 95.487 
milijonov dinarjev ali 96 odstotkov 
od načrtovanih. Glede na enako ob
dobje lanskega leta so se povečali za 
79 odstotkov; materialni stroški, k i 
predstavljajo 80 odstotkov vseh stro
škov, pa so porasli za 68 odstotkov. 
Obračunana amortizacija je bila 
8.981 milijonov dinarjev, ali dva od
stotka manj od načrtovane ter sto 
odstotkov več kot v enakem obdohju 
lani. Amortizacijo smo uspeli tekoče 
revalorizirati skladno z inflacijo in 
tako dosegli realno višino. 

Na poslovni rezultat v veliki meri 
vplivajo tudi,obresti lza obraba sred
stva, Ri so v'prvih'devetih mesecih 
že dosegle višino 7.023 milijonov di
narjev in so posledica prekomerne
ga kratkoročnega zadolževanja za fi
nanciranj e"tekočega poslovanja^'saj 
vsa lastna sredstva namenjamo za 
nemoten potek investicijske dejav
nosti. Ker je velik del obratnih Sred
stev vezan tudi v zalogah, smo si že 
v drugem četrtletju zadali nalogo 
znižati vse vrste zalog na nivo, k i 
nam še omogoča normalno poslova
nje. Posebnih rezultatov na tem po
dročju žal nismo dosegli, zato mora
mo tej problematiki posvetiti več po
zornosti. 

Porabljena sredstva so porasla za 
štiri indeksne točke manj kot obseg 
poslovanja, kar pomeni višjo rast do
hodka, ki je bil 16,556 milijonov di
narjev. S prihranki od inovacij in ra
cionalizacij so naši delavci ustvarili 
460 milijonov dinarjev ali tri odstot
ke doseženega dohodka. 

Obveznosti iz dohodka so bile 
7.516 milijonov dinarjev, kar je za 14 
odstotkov več od načrtovanih in 119 
odstotkov več od enakega obdobja 
lani. Najbolj so porasli prispevki, ki 
so odvisni od višine dohodka, ter da
vek iz dohodka (v letošnjem letu 
obračunavamo še posebni republiški 
davek). 

Čisti dohodek je bil 9.040 milijo
nov dinarjev ali 93 odstotkov od na
črtovanega. Za osebne dohodke smo 
namenili 8.423 milijonov dinarjev, 
kar je 121 odstotkov več kot v ena
kem obdobju lani. 

Po pokritju stanovanjskega pri
spevka v višini 291 milijonov dinar
jev smo 501 milijon dinarjev ostanka 
čistega dohodka začasno razporedili 
na rezervni sklad. in sklad skupne 
porabe. Obveznosti, ki bremenijo po
slovni sklad, so bile 1.037 milijonov 
dinarjev, k i pa smo j ih morali pokri
vati iz poslovnega sklada, ustvarje
nega v preteklih letih. 

Temeljna organizacija Valjarna 
bluming stekel je poslovala z izgubo 
v višini 175 milijonov dinarjev, tako 
da.je konsolidirani ostanek čistega 
dohodka 326 milijonov dinarjev. 

Inovacijska dejavnost 
v preteklih dveh mesecih 

lo potrebno vgraditi veliko število 
koluti,- k i so sorazmeroma težke, za
to je bilo takšno delo naporno. Avtor 
je izdelal voziček za prevoz in pre
nos oblikovalnih koluti. 

V septembru in oktobru so odbori za gospodarstvo na osmih sejah 
obravnavali enajst predlogov tehničnih izboljšav, koristnih predlogov in idej 
ter jih pozitivno ocenili in odobrili. Skupni prihranek oziroma koristi so 
58.403.727 din, zato je devetindvajset novatorjev prejelo 983.006 din posebnih 
nadomestili ali 2,5 odstotka od ugotovljenih koristi. 

TOZD ŽIČARNA 

Mihajlu Nuždiču in Blagomirju 
Milutinoviču je bilo odobreno tretje 
posebno nadomestilo za vgradnjo 
dodatnega vodilnega kolesa in pre
stavitev obstoječe dresure pri navi-
jalcu V A C žice. S tem ko so montira
li dodatno kolo na pomik navij alca 
in kolo pred dresuro, se je vijača 
normalizirala in se da kontrolirati. 

Bogdanu Marinkovskemu je bilo 
odobreno prvo posebno nadomestilo 
za zamenjavo razstavljive navij alne 
koluti na valjavskem stroju Decco s 
kompaktnimi jeklenimi koluti. Z nji
hovo uvedbo je delo bistveno eno
stavnejše, odpravljena je izdelava in 
menjava vijakov za sestavo koluti 
ter popravila pri gostih lomih koluti 
in izdelava novih. 

TOZD PROFILARNA 

Francu Koširju, Marku Marklju, 
Miru Andreuzziju in Miletu Vručini-
ču je bilo odobreno enkratno poseb
no nadometilo za predelavo stroja za 
brušenje orodja diskov. Prijavitelji 
izboljšave so ob generalnem remon
tu brusilnega stroja vgradili nove se
stavne dele, s katerimi so izboljšali 
delovanje stroja. 

Savi Milovanoviču je bilo odobre
no enkratno posebno nadomestilo za 
izdelavo vozička za prevoz in prenos 
orodij. Ker je prihajalo do poškodb 
oblikovalnega stroja in orodja, je bi-

TOZD JEKLOVLEK 

Francu Koširju, Marku Marklju in 
Andreju Bizjaku je bilo odobreno 
enkratno posebno nadomestilo za 
predelavo načina mazanja na brusil
nem stroju Malcus. Avtorji so izvedli 
vrsto predelav, s katerimi so izpolni
l i brusilni stroj ter s tem dosegli več
jo sigurnost njegovega obratovanja. 
Prednost izvedene izboljšave je po
leg naštetega to, da vklop pogonske
ga motorja ni mogoč, dokler ni vklju
čena oljna črpalka. S tem je zagoto
vljeno mazanje brusnega vretena. 

Odbor za gospodarstvo je obravna
val tudi idejo Staneta Mencingerja 
za izdelavo dodatne naprave za vle
čenje profilov neposredno s kolobar
jev ter sklenil, da se ideja ne realizi
ra. 

Janezu Faletiču, Mihu Šlibarju, 
Marjanu Vovku, Dušanu Šmidu, 
Marjanu Lužniku, Stanetu Torkarju, 
Andreji Mlakar in Mitju Klinarju je 
bilo odboreno tretje posebno nado
mestilo za rekonstrukcijo žerjavne 
proge. Nov način montaže žerjavnih 
tračnih ima več prednosti, k i pripo
morejo k hitrejši izvedbi remonta 
žerjavne proge, zmanjšala pa se je 
tudi poraba tekalnih koles. 

TOZD VALJARNA ŽICE IN 
PROFILOV 

Ljubu Galiču in Stanetu Erženu je 
bilo odobreno tretje posebno nado
mestilo za zamenjavo mehanskih 
stikal za odpiranje viseče zanke med 
progo 270 0 in 300 0 z optičnimi 
sondami. Predelava je bila potrebna 
zaradi bolj sigurnega delovanja vise
če zanke in prevelikega izpada va-

. ljanca. Po predelavi zastojev ni več, 
delo ob zankah pa je bolj varno. 

TOZD HLADNA VALJARNA 
BELA 

Dušanu Thalerju, Klemenu Kle-
mencu in Branetu Divjaku je bilo 
odobreno drugo posebno nadomesti
lo za zmanjšanje specifične porabe 
zemeljskega plina na liniji ČRNO. 

TOZD VALJARNA BLUMING 
STEKEL 

Jožetu Kastelicu, Antonu Sitarju 
in Bernardi Beravs je bilo odobreno 
tretje posebno nadomestilo za prede
lavo pogona objemnih valjčnic na 
hladnem navijalcu. Avtorji so draga 
uvožena pogonska vretena nadome
stili z vreteni domače izvedbe, zato 
uvoz dragih pogonskih vreten iz 
Z D A ni več potreben. 

B. 

RAZPORED DEŽURNIH ŽELEZARNE OD 3. DO 9. 
NOVEMBRA 

3. novembra, Janez K O M E L , vodja marketinga, Jesenice, Janševa 6, ® 
81-026. 

4. novembra, Oskar K U R N E R , vodja T K R , Jesenice, Tavčarjeva 9, "Sp 
81-214. 

5. novembra, Sašo M A N D E L J C , vodja TOZD Valjarna bluming stekel, 
Jesenice, Tomšičeva 88, @ 82-054. 

6. novembra, Albina TUŠAR, član PO, Blejska Dobrava 16/b, <§§• 83-082. 
7. novembra, Leon MESARIC, vodja TOZD Žebljarna, Jesenice, Titova 

3, <gj» 81-216. 
8. novembra, Srečo MEŽNAR, vodja TOZD Jeklovlek, Mojstrana )ovje 

107/a, # 89-040. ;-" 
9. novembra, Jože OŠVALD, vodja TOZD Livarna, Rateče 21, @ 88-012. 
Dežurstvo traja vsak dan od 14. do 6. ure naslednjega dne in sicer tako, 

da je dežurni v tem času doma. Ob sobotah, nedeljah in praznikih traja de
žurstvo od 6. ure do 6. ure naslednjega dne. 

. . .V času dežurstva je dežurni dolžan opraviti en obhod po železarni, svoje 
pripombe vpisati v dežurno knjigo ter o tem ob predaji dežurstva poročati 
podpredsedniku poslovodnega odbora. 

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 

Datum: Dnevni: Nočni: 
ff> ' v1 ; , ." . • 

Ponedeljek — 3.11. Martin Brumat Janez Dovžan 
Torek — 4.11. Mitja Benedičič Bojan Fine 
Sreda — 5.11. Klavdij Mlekuž Božidar Intihar 
Četrtek — 6.11. MarjanPintar Marjan Trontelj 
Petek — 7.11. Anton Burja Janez Jakšič 
Sobota — 8.11. Rado Legat Marjan Erman 
Nedelja — 9. 11. Ivan Šenveter Janez Vehar 

S L U Ž B A OBRATNE AMBULANTE 
Od 3. do 8. novembra bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Katnik in III. obratna 

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

ambulanta. — dr. Ivica Vreš.13 V soboto, 8. novembra 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. stom.Alojz Smolej. 
Za borce od 7. do 8. ure. 
III. zobna ambulanta — mr. dr.Bela Gazafi. 
Za Vatrostalno od 9.30 do 10.30. 
POPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent.Viktor Stažišar. 
V soboto, 8. novembra, samo dopoldne — I. zobna ambulanta — v. dent. 

Viktor Stražišar. 

DEŽURNI V VATROSTALNI 
Prvega in drugega novembra, Rifet JAŠAREVIČ, Jesenice, Kurirska 

l /a , @ doma 83-831, # v službi 83-281. 
Dežurni Vatrostalne je v soboto od 6. do 12. ure na delovnem mestu, v 

prostem času do ponedeljka do 6. ure zjutraj pa je dežurni dosegljiv doma. 

JUBILANTI 50 - LETNIKI 
V mesecu novembru bodo praznovali petdeset let svojega življenja na

slednji sodelavci: Franc ŽNIDAR, Hladna valjarna Jesenice — 3. novembra; 
Slavko HAŠIMOVIČ, RO — 10. novembra; Franc ZEBEC, KSI — 22. novem
bra; Ludvik OMEJC, Vzdrževanje =- 22. novembra; Andrej ČUFER, Hladna 
valjarna Jesenice — 24. novembra. 

Vsem iskreno čestitamo! 

Kadrovsko gibanje v devetih mesecih 

SKLENILI DELOVNO 
RAZMERJE 

PREKINILI DELOVNO 
RAZMERJE 
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PLAVŽ 1 4 5 2 2 6 9 1 20 196 

JEKLARNA 9 1 25 35 5 23 11 6 _ 45 674 

LIVARNA 2 _ 3 5 4 _ _ 4 8 82 

VALJARNA BL.ŠT. 4 _ 23 27 6 18 1 S _ 33 336 

VALJARNA ŽICE 1 4 22 27 1 6 5 5 _ 17 154 

VALJ.DEB.PLOČ. 3 2 8 13 2 7 1 2 12 198 

St.VALJARNA BELA 9 4 16 29 11 5 9 _ _ 25 273 

I1L.VALJARNA J E J . 2 7 9 4 5 1 1 _ 11 200 

ŽIČARNA 7 7 8 22 6 7 1 2 _ 16 221 

PROFILARNA _ 2 2 2 4 _ _ _ 6 60 

V R A T N I - roiincji 2 2 52 

J E K L O V L E K 1 _ 14 15 9 2 2 2 _ 15 141 

ELEKTRODE 3 3 6 12 6 1 3 2 _ 12 253 , 

ŽEBLJARNA 1 1 2 4 _ 1 1 1 1 4 . 80 

STBOJ.DELAVNICE 9 8 8 25 17 3 11 16 47 301 

REMONT.DELAVNICE 20 17 37 12 4 14 10 1 41 502 

14 1 19 34 17 3 10 8 40 565 

ENERGETIKA 8 _ 10 18 1 3 6 5 1 16 237 

TRANSPORT 10 _ 20 30 7 6 7 8 _ 28 360 

DS KO-PL 3 3 1 . 3 10 1 15 299 

DS K S I 3 38 41 18 12 32 361 
PRIPRAVNIKI 
S.V.VS ŠOLA 1 12 8 21 1 _ 1 _ _ 

l 

DS E T N 2 _ 6 8 2 2 5 7 _ 16 ; 

DRUŽBENA PREHRANA 1 24 25 1 1 3. i _ 8 187 

S K U P A J 108 46 293 447 119 105 119. L21 7 471 6224 

ZELEZAR 



Nihče ni prerok... 

Viktor Žan {joto: B. Grče) 

dištančne obroče. Medtem je dobil 
tudi patent za svoje orodje. 

»Nož za struženje tesnil ni sedaj 
nobena skrivnost več, vsakdo ga lah
ko dobi na vodstvu vzdrževanja. 
Vendar sva lastnika tega orodja jaz 
in Železarna, zato od odgovornih pri
čakujem, da bodo preprečili njegovo 
zlorabo. Kdor bo z njim delal v ko-

...v svoji deželi, pravi pregovor. Očitno so ljudje nemirnega duha obsoje
ni na to, da naletijo na zid. Žid, k i ga tudi z glavo ni mogoče kar tako podre
t i ; zid nevoščljivosti, zavisti; zid povprečnosti, k i duši vse, kar ima drugačno 
barvo od moreče sivine okolja. Zid, s kakršnimi majhni oblastniki ograjujejo 
svoje močvirne labirinte. Na ta zid je kajpak moral naleteti tudi Viktor Zan, 
odličen strugar, inovator, dobitnik mnogih priznanj za svoje inovacijske do
sežke. Nazadnje je dobil tudi priznanje jugoslovanske zveze Društev inova
torjev in avtorjev tehničnih izboljšav. To prizanje je bilo pravzaprav povod 
za najin pogovor. 

»Nobena stvar ne more odtehtati 
tega priznanja«, pravi Žan. »To je tu
di najvišje priznanje za moje delo, 
večjega v življenju'verjetno ne bom 
več dobil. Pomeni mi pravzaprav po
trdilo, da imam prav.« 

Vsak človek ima svojo zgodbo, k i 
hoče biti izpovedana, če je le čas za 
to in prava priložnost. Tudi Žan ima 
svojo zgodbo, svojo pot na Golgoto. 
Komaj da sva se utegnila pomeniti 
še o čem drugem. Ni zaman osivel v 
teh šestih letih. 

N i prav vedel, ali mi lahko zaupa. 
Ko pa sem mu zatrdil, da mi pri pisa
nju nihče ne gleda pod prste, me je v 
trenutku zasul z obsežno dokumen
tacijo o svojem primeru. Njegova 
zgodba, pa četudi bi jo sestavili sa
mo iz suhoparnih dejstev, se mi zdi 
skoraj neverjetna, čeprav sem že 
prebolel pubertetniško naivnost in 
zaupanje v pravila igre. 

Viktor Žan je leta 1972 prvič po
skusil stružiti tesnila iz vulkolana, 
kar pa ne njemu ne drugim strugar-
jem ni uspelo. Pa mu žilica ni dala 
miru. Še in še je poskušal, dokler 
mu po sedmih mesecih le ni uspelo 
izdelati prvega uporabnega tesnila. 

Uspelo pa mu je le zato, ker je 
hkrati izdelal tudi novo orodje (za to 
orodje je letos dobil tudi patent) in 
razvil tehnologijo struženja tesnil iz 
vulkolana. S svojimi tesnili je Žari 
enakovredno nadomestil serijska in 
tako preprečil marsikateri zastoj v 
Železarni. Zapletati se je začelo šele, 
ko je prijavil svojo inovacijo in pri
čakoval ustrezno nadomestilo. 

In tukaj je trčil ob zid. 
Leta 1976 so se v H V B pojavili za

stoji zaradi pomanjkanja distančnih 
obročev. Ker j im v strojnh delavni
cah ni uspelo izdelati enakovrednih 
distančnikov, j ih je naredil Žan. S 
rem je dejansko preprečil zastoje in 
seveda pričakoval tudi ustrezno na
domestilo, k i ga je takoj namenil za 
gradnjo nove remontne delavnice. 
Vendar tedanjemu asistentu za delo-

"vne naprave v H V B in njegovemu 
krožku ni bilo všeč, da bi imel-Žan 
kaj od svoje inovacije, pa čeprav le 
moralno priznanje. Nenadoma v 
H V B ni bilo nobenih zastojev zaradi 
distančnih obročev, izginila pa so tu
di poročila o proizvodnih zastojih in 
se pojavila nova, k i so potrjevala 
uradno verzijo. K sreči je Žanu uspe
lo priti do originalnih poročil, kate
r i h pristnost sta potrdili tudi dve pri
či. Brez teh poročil bi Žan na sodišču 
pogorel. V pravni državi se izginja
nju uradnih dokumentov reče krimi
nal, Žan pa je moral na sodišču do
kazovati svojo nedolžnost, da so mu 
po vseh zapletih le priznali koristen 
učinek njegove inovacije. Da so 
medtem v H V B iz Anglije uvažali 
neustrezne distančnike, Zanove pa 
zaklepali v omare in tako verjetno 
povzročili marsikak dodatni zastoj, 
pravzaprav po vsem tem ne presene
ča: Končni rezultat sodnega postop
ka je, da so Žanu priznali tridesetod-
stothi inovacijski prispevek, pri
hranke pa so mu izračunali za čas, 
ko je bilo v H V B največ zastojev za
radi distančnih obročev in ko Žanovi 
distančniki še niso bih vgrajeni. 

Viktor Žan je med dolgo pravdo 
osivel in prenehal delati tesnila in 

rist družbe, naj dela, da pa bi kdo de
lal za svoj žep, tega ne bom dovolil. 
Čeprav satri ne delani več teh tesnil, 
pa bi j ih na Bregantovo besedo takoj 
naredil,« pravi Zan. Sam bi pravza
prav lahko delal za Železarno kot ko
operant in s tem zaslužil precej več, 
kot dobi petnajstega v kuverti, pa 
noče. Kateri vrag ga pravzaprav že
ne v boj z mlini na veter? 

»Ko so se težave začele, sem raču
nal, da se bo vse skupaj hitro uredi
lo. Pa so se vmešali ljudje iz ozadja, 

i j | ̂ eneiri ' šfe zate<i ker' prepogosto ne 
"'moreni'Verjeti,-da se v jiašem času 

še lahko dogajajo take stvari. Denar
ja ne potrebujem, že na začetku sem 

•j se ga odrekel, vendar pa hočem dobi-
, t i , kar nil pripada.' Zantevarri prizna- : 

nje, da;iin'arh vendarle pra^ Tudizfa-
to mi priznanja, k i sem j ih dobil za 

i ( svoje inovacije, toliko pomenijo.« 
| Tisti, k i gledajo svet skozi cpkin, 
oodo Žana l i ^ ^ B . ^ a B f i & l r f ^ ^ i ^ i S - : 

ra bi res živel precej lažje, ko bi za 
drage denarje »štancal« tesnila v do-
|nač i kleti, ;_A. Ža: Žaria' šo bolj po-
!nembn'e stvari,-kijin-hi -mogočeku
piti. Nemiren duh, kakršen je nje
gov, mora prej ali slej naleteti na 
%id. Pa mu žilica ne da miru. V Lju
bljani ima vloženo prijavo za svoj 
drugi patent, tretjo že piše. 
i »Moram delati, da ves čas po ma
lem dražim tiste, ki mi nagajajo. Če 
bi popustil, bi uživali, tega pa j im ne 
privoščim.« 

Viktor Žan se že ne bo dal kar ta
ko. Če bi bilo več takih Viktorjev, bi 
lahko naredili luknjo v zidu povpre
čnosti. 

Borut Grče 

Glas vpijočega 
v puščavi 

O tem problemu sem v eni od julijskih številk Železarja že pisal. Žal na 
moj prispevek nisem dobil (kot že večkrat prej) nobenega odgovora. Kaže, 
da me tisti, k i naj bi mi odgovorili, ne jemljejo resno, čeprav sem član naše
ga kolektiva že trideset let. Kaj pravzaprav hočem? 

Za osvežitev spomina naj povem, 
da sem takrat napisal prispevek za
radi osebnih pregledov delavcev, k i 
ob koncu dnine zapuščajo tovarno. 
To se žal občasno še vedno dogaja, 
vendar največkrat samo na tem iz
hodu. Tako smo bili delavci, k i smo 
šli domov 23. oktobra ob 22. uri na 
bloku pri kavperjih, spet izpostavlje
ni kontroli. Vratarja (največkrat 
ista) sta stiskala in pregledovala 
PVC vrečke, aktovke in ženske ro
čne torbice. Še preden sem prišel do 
njih.mi je zavrela kr i . Na vprašanje, 
kaj imam v aktovki, sem mu jo eno
stavno podal v roko in šel dalje. Po 
nekaj korakih in njegovem vpitju 
sem se vrnil ponja. Ne vem, ali sem 
res tako neumen, da ne razumem, 
kaj vsi ti pregledi pomenijo. Da je 
tudi to del našega delavskega samo
upravljanja, saj mi ni jasno, kaj de
lavci kradejo in odnašajo iz železar
ne v teh vrečkah in torbicah. Foto
grafu, k i prispeva slikovno gradivo 
za Železarja, priporočam, da bi kdaj 
ujel v svoj objektiv tak prizor, pod 
sliko pa naj zapiše: »Samoupravna 
delavska kontrola.« 

Želim, da mi vodja splošne varno
stne službe v Železarni (upam, da bo 
imel toliko časa) odgovori, zakaj da-

Smo upokojenci Železarne 
Jesenice 

res na stranskem tiru 

Tako prepričanje se mi vsiljuje iz naslednjih primerov.;, r, 
Pred kratkim sem pri obnovi svoje stanovanjske hiše: potreboval ročni 

kotni brusilni stroj, da bi napravil plovične opeke za strešno kritino. Ker je 
bil tak stroj iz delavnice pri plavžih sposojen, sem se obrnil na gradbeno 
vzdrževanje, kjr imajo tak stroj in odgovarjajoče brusilne koluti. Toda tega 
'stroja nisem mogel dobiti, ker so mi .odgovorili, da se osnovnih sredstev ne 
sme posojati, čeprav sem v knjigi reverzov videl, da jih posojajo. Ne vem, ali 
to velja samo za upokojence ali je to samovolja posameznih vodilnih ljudi. 

je direktive za osebne preglede de
lavcev največkrat samo za ta izhod. 
A l i mogoče ta dva vratarja to opra
vljata samovoljno in se tako izživlja
ta nad delavci? Ponovno postavljam 
tudi vprašanje (kot že v prvem član
ku), če vratarji na kadrovskem sek
torju in v upravni stavbi Železarne 
kontrolirajo aktovke in službene 
kovčke tudi vodilnim delavcem in če 
ne, zakaj ne? 

Obljubil sem si, da bom ob prvi 
takšni kontroli odpel pas pri hlačah, 
da mi bodo zdrknile pod kolena in 
dvignil obe roki, pa čeprav bi me za
radi tega potem kot neprištevnega 
odpeljali v Begunje. To bom zagoto
vo storil! 

Za konec naj ponovno zapišem sa
mo še to, da velike tatvine družbene
ga premoženja zagrešijo »veliki« in 
ne »mali« ljudje. Primer grabeža ul-
cinjskih funkcionarjev, ki so streme
l i samo za tem, da postanejo milijar
derji, nam to jasno pove. Boli me le 
(in verjetno ne samo mene), da so 
kljub temu ostali nekaznovani. Dela
vec pa mora na sodišče že zaradi pe
sti žebljev ali konca pločevine, če jo 
ukrade. 

Janko Fon 

jn Toliko o zadevi, k i se nanaša na 
posameznika. o* 

Drugi del, k i pa se nanaša ria vse 
upokojence Železarne Jesenice, pa 

;,je naslednji. Vse do letos šo društva 
^upokojencev ob koncu sezone orga
nizirala trodnevne izlete upokojen
cev v naš oziroma železarski počitni
ški dom v Crikvenico. Upokojenci 
Železarne so dobili tudi regres, prav 
tako je tudi več upokojencev letova
lo v posezonskem obodbju v Crikve-
nici in v Biogradu na morju. V letoš
njem letu teh izletov ni bilo, nekate
re upokojence pa so pri prijavi leto
vanja odklonili. L i ' 

Izletov ni bilo zaradi velikega šte
vila aktivnih delavcev, k i so šli na 
oddih iz zdravstvenih razlogov, kar 
je povsem pravilno, toda mislim, da 
to ni edini razlog prekinitev prakse, 
k i traja že več let, da se organizirajo 
trodnevni izleti upokojencev v Cri
kvenico in da večje število upokojen
cev v posezoni letuje v Biogradu na 
morju. 

Menim, da je glavni vzrok izme
njava z delavci izČSSR, k i pridejo k 
nam, naši delavci pa grejo na smuča

nje na Češko. Tudi to je prav, vendar 
zaradi tega upokojenci ne bi smeli 
biti prikrajšani, saj na smučanje ne 
gre noben upokojenec, ampak samo 
aktivi delavci-Železarne. 

Res je, da upokojenci oziroma dru
štva vsako leto dobimo določeno vso
to denarja za rekreacijo, toda vseka
kor naj bi v letu 1987 upokojenci 
imeli možnost, da organizirajo vsa
koletne izlete v Crikvenico in v več
jem številu v posezoni letujejo v Bio
gradu na morju. 

Tudi upokojenci potrebujemo 
morje, še "bolj pa letovanje po cenah, 
k i v železarni veljajo za aktivne de
lavce, saj je letovanje v našem domu 
v Izoli glede na pokojnino, ki jo pre
jemajo upokojenci Železarne Jeseni
ce, kljub regresom, k i ga daje skup
nost pokojninskoinvalidskega zava
rovanja, predrago. 

Če se motim, naj mi pristojni po
jasnijo, s pripombo, da bodo tudi ti
sti, k i vodijo politiko letovanja v Že
lezarni, enkrat upokojenci in j im ne 
bo prav, če bodo postavljeni na 
stranski tir. 

Stane Torkar 

Pregled odsotnosti v devetih mesecih 

bolovanje 
% 

porodniški 
dopust 

% 

redni 
letni dopust 

% 

ostala 
odsotnost 

°i 

skupna 
odsotnost 

%" 

PLAVŽ 6.84 _ 10.72 0.51 18.07 

JEKLA RNA 5.52 0.03 10.54 1.01 17.10 

LIVARNA 5.13 _ 11.66 0.77 17.56 

VAUARNA BL.ŠT. 5.56 10.92 0.92 17.40 

VAUARNA ŽICE 4.82 _ 11.54 1.16 17.52 

VALJ.DEBELE PLOČ. 4.64 _ 10.32 0.93 15.89 

HL.VAUARNA BELA 4.78 0.58 10.65 1.18 17.19 

HL. VAUARNA JEŠ. 5.37 0.43 10.96 0.81 17.57 

ŽIČARNA 5.23 11.22 1.40 17.85 

PROFILARNA 6.30 9.43 0.97 16.70 

VRATNI PODBOJI 9.44 9.80 0.64 19.88 

JEKLO VLEK 5.60 1.04 10.78 0.65 18.07 

ELEKTRODE 7.98 2.16 10.77 0.47 21.38 . 

ŽEBUARNA 8.58 1.98 10.80 0.67 22.03 

STROJNE DELAVNICE 5.37 0.65 10.75 0.91 17.68 

REMONTNE DELAVNICE 5.50 0.49 9.90 0.92 16.81' 

VZDRŽEVANJE 5.04 0.18 10.15 0.84 16.21 

iNEROETIKA 4.62 0.32 10.59 0.86 16.39 

TRANSPORT 7.02 0.41 10.17 0.80 18.40 

KO - FI 3.55 4.83 10.16 0.54 19.08 

K S I 3.80 4.23 9.66 1.11 " 18.80 

S T N 2.90 0.88 10.63 0.77 15.18 

DRUŽB.PREHRANA 6.59 4.66 • 9.23 - 0.72 21.20 

Ž E L E Z A R N A 5.28 0.99 10.44 0.87 17.58 

PREGLED SESTANKOV SDS 
(Iz programa samoupravnih aktivnosti za september) 

Iz TOZD TRANSPORT smo prejeli zapisnike SDS promet 
i n vleka 1,11 in III, garaže ter tehtalci. Razpravljale so o samo
upravnih aktih, ki smo jih sprejemali na referendumu. 

O samoupravnih aktih so razpravljali tudi na zboru delav
cev v TOZD Družbena prehrna. Vodja TOZD je prisotnim po
jasnila nekatere nejasnosti, k i so se pojavljale pred referendu
mom 24. septembra, pozvala pa j ih je tudi, naj se v čimvečjem 
številu udeleže izleta v Crikvenico. Zbora se je udeležilo 76 de
lavcev. 

Iz DELOVNE SKUPNOSTI ZA KOMERCIALNE IN FI
NANČNE ZADEVE smo prejeli zapisnike SDS domača prodaja 
i n marketing, centralno skladišče Jesenice, zunanja trgovi
na - nabava, špedicija in računovodstvo osebnega dohodka. 

SDS domača prodaja in marketing v zvezi z novo organizi
ranostjo pripominja, da se raziskava in analiza tržišča, analiza 
cen ter izdelava cenikov ne more obravnavati kot stranska 
dejvnost bodočega TOZD Komerciala. Delavci domače prodaje 
tudi opozarjajo, da niso obveščeni o delu odborov Železarne, 
čeprav je njihovo delo vezano na delo vseh TOZD oziroma ce
lotne delovne organizacije in čeprav so posamezni sklepi oziro
ma stališča pomembni za normalno in nemoteno delovanje nji
hovega oddelka. Ugotavljajo tudi, da je vrednost obroka, ki 
pripada vsakemu delavcu, 500 din, in da vrednost posameznih 
hladnih obrokov te cene ne dosega. Prosijo, da se to uredi. Te-

4 " " ŽELEZAR 

zave j im povzroča tudi Stanovanjska zadruga Železar. Pravijo 
namreč, da poslovanje oziroma sprejemanje naročil za materi
al, k i ga naroča stanovanjska zadruga na oddelkih domače pro
daje, n i enotno urejeno. Takole pravijo: »Kljub temu, da je bilo 
v začetku leta 1985 dogovorjeno, da domača prodaja predpisuje 
samo naročila kupcev, k i imajo z Železarno Jesenice sklenjene 
direktne pogodbe, ugotavljamo, da se vsi oddelki v domači pro
daji tega ne držijo in je zato potreben ponoven dogovor, k i bo 
veljal za vse. O tem se morajo dogovoriti vodja prodaje in vo
dje posameznih oddelkov, k i so potem dolžni to prenesti na vo
dje referatov. Istočasno se je potrebno dogovoriti o poslovanju 
male prodaje in o možnostih nabave iriateriala za naše poslo
vne partnerje.« 

Pripombe so imeli tudi glede organizacije obiska Zagreb
škega velesejma: »Zaradi problemov v zvezi z udeležbo delav
cev vseh oddelkov komerciale na Zagrebškem sejmu je potreb
no sklicati sestanek. Ugotavljamo, da je plan udeležbe pono
vno naredila samo domača prodaja, o udeležbi delavcev ostalih 
oddelkov (nabava, zunanja trgovina) dežurni na razstavnem 
prostoru Železarne niso imeli podatkov. Še vedno ostaja nere
šen problem prevozov oziroma uporabe vozila, k i je last ko
merciale, vsaj za tiste delavce, ki tak način prevoza želijo kori
stiti.« 

SDS centralno skladišče je sklenila, na se vrednost potres
nega materiala s 528 milijonov dinarjev zniža na 105 milijonov 
din oziroma za 20 odstotkov. Pregledali bodo tudi material, k i 
od 1. januarja 1978 ni imel porabe. Za ta material je treba na
rediti predlog za prodajo oziroma likvidacijo. 

SDS zunanja trgovina - komerciala je v zvezi z novo orga
niziranostjo na sestanku 16. septembra »zastavila veliko vpra
šanj vodji komerciale, Ernestu Pušniku«. SDS je zanimala 
predvsem mikroorganizacija bodočega TOZD Komerciala. 
Zahtevala je, da se j i ob sprejemanju mikroorganizacije omo
goči aktivno sodelovanje. Prav tako jo je zanimalo vodenje za

log, stimulacija za delavce zunanje trgovine ter novi načini for
miranja osebnega dohodka. Pravijo, da ob siceršnjih vsestran
skih aktivnostih v zvezi z novo organiziranostjo področje na
grajevanja ne sme zaostati. Poiskati je treba optimalne reši
tve, k i bodo zadovoljevale tudi delavce zunanje trgovine. 

SDS računovodstvo osebnega dohodka je 22. septembra 
opozorila, da bo posojilo za ozimnico dano prepozno, »saj je ve
čina ozimnico že nabavila«. Tudi vrednostni boni niso najbolj 
ustrezna rešitev, »saj se z njimi ne da nabavljati pri kmetih«. 
Imajo pa še tole vprašanje: »Če je že ozimnica omejena na na
bavo v trgovini, zakaj v ozimnico ni vključeno tudi meso?« 

Čeprav v DELOVNI SKUPNOSTI ZA KADROVSKE IN 
SPLOŠNE ZADEVE TER INFORMIRANJE ni bilo referendu
ma, so o samoupravnih aktih, ki smo j ih sprejemali na referen
dumu, razpravljale SDS splošna varnostna služba 1,2 in 4 ter 
sekretariat in gasilci. SDS gasilci omenja, da je vprašanje be-
nefikacije delovne dobe poklicnih gasilcev »v reševanju.« 

0 samoupravnih aktih, k i smo j ih sprejemali na referen
dumu, sta razpravljali tudi SDS mehanična delavnica in me
hanska preizkuševalnica v DELOVNI SKUPNOSTI ZA EKO
NOMIKO, TKR IN NOVOGRADNJE. »Poudarjamo«, pravijo 
člani teh dveh SDS, »da mora biti mikroorganiziranost TOZD 
in delovnih skupnosti dobro pripravljena, če želimo, da bo no
va organiziranost dala boljši poslovni rezultat Železarne.« 

S tem zaključujemo povzetke s sestankov SDS, ki so bili 
organi2;irani v okviru septembrskega programa samoupravnih 
aktivnosti. Omenimo naj še, da smo dobili tudi nekaj zapisni
kov o ocenjevanju delovne uspešnosti iz TOZD Valjarna blu-
ming stekel ter zapisnike SDS iz TOZD Žičarna. Tu so razpra
vljali o »dodatnem delu ob prostih sobotah do konca leta.« SDS 
tej akciji sicer niso nasprotovale, vendar pa so v razpravi izpo
stavile vrsto drugih vprašanj. O tem pa nekaj več prihodnjič. 

Center za proučevanje samoupravljanja in 
informiranje — Božidar Lakota 



Mladinski poletni festival v Novi Gorici 
V prejšnji številki sem obljubil nadaljevanje poročila z Mladinskega po

letnega festivala, k i je bil v Novi Gorici. Dano besedo nisem požrl in pred va
mi je še nekaj zanimivosti, predvsem dejavnost stojnic. 

Najbolj glasni stojnici sta bili stoj
nici klubov OZN in kranjskega glasi
la Naprej. Obe sta namreč imeli s se
boj video - rekorderje," toda stali sta 
ena ob* drugi in vse je izpadlo le kot 
tekmovanje, kdo bo imel boljši in 
glasnejši video program. Poleg tega 
sta stojnici ponujali veliko število 
značk (badge) in plalčalKfv. Oznjevci 
so ponujali tudi Vfecke'ih novoletne 
čestitke. 

»Izberi orožje — cvetlice ali pišto
le, samo ne pozabi, da cvetlice ne 
streljajo in da piStole ne izgledajo 
nič posebnega, kadar šo v vazi!« S 
tem in podobnimi gesli so se pred
stavljali mirovniki. Zahtevali so, da 
se o njihovih akcijah in pobudah po
roča korektno, ne pa, da so poročila 
popačena, kot se dogaja sedaj. Na le
takih so sporočali o svojih akcijah in 
o delovanju ter povezovanju mirov
nih gibanj, ne samo v Sloveniji, am
pak v širšem smislu. Menili so, da le 
z upoštevanjem osnovnih človekovih 

MESEČNE NOVICE IZ OŠ 
PREŽIHOV VORANC 

Lansko leto je bila naša šola pri 
zbiranju starega papirja zelo uspe
šna, zato smo septembra dobili za 
nagrado računalnik. Tudi letos smo 
že zbrali 32.474 kg odpadnega papir
ja, približno 40 kg na učenca. 

Po mnogih letih nas prvič ne zebe, 
ker so naše radiatorje priključili na 
toplovod. 

Ob dnevu mrtvih nismo pozabili 
padlih borcev in obiskujemo spomin
ska obeležja. 

Iz kranjskega higienskega zavoda 
so prišli preverjat čistočo šole in so 
ugotovili, da je higiena prostorov 
primerna. 

Naši učenci so se izkazali na ob
činskem krosu. Najboljši so bili: Pe
tra Pire, Vladoša Razinger, Gordana 
Hrvačanin, Slavica Radičič in Dejan 
Karadžič. 

Ob svetovnem dnevu OZN so krož-
karji pripravili razstavo in kratko 
proslavo, kjer smo povedali, da si že
limo miru in svobode. 

Novinarski krožek 
OŠ Prežihov Voranc 

pravic v Evropi lahko vzpostavimo 
zaupanje in naredimo korak k razo
rožitvi, neblokovski zasnovanosti 
Evrope i n stabilnemu miru v demo
kratičnosti. Predstavili so prvo šte
vilko »Mirovnih zvezkov«, zagovar
jali pa so tudi dvoje stališč, k i so bila 
sprejeta na ̂ minulem kongresu Z S M 
Slovenije,16 ugovoru; vesti: 

— za intenziviranje razprave o 
vpeljavi vzporednih oblik služenja 
vojaškega roka v obliki civilne služ
be, 

'^zali teva H po takojšnji ustavitvi 
prakse ponavljajočih se pozivov in 
kazni ter pomilostitve in amnestije 
za »oporečnike.« 

V svoje vrste so vabili nove člane, 
lahko se j im pridružite tudi sedaj. 
Pišite j im na naslov: 

Delovna skupina za mirovna giba
nja pri R K ZSMS 

Dalmatinova 4, Ljubljana. 
»Jedrska energija? Ne, hvala!«, so 

z velikimi, »mastnimi« črkami zapi
sali ekologi iz Ljubljane. Oporekali 
so zagovornikom jedrskih elektrarn, 
k i trdijo, da se v eni jedrski elektrar
ni v tisoč letih zgodi ena nesreča; ko 
pa bomo zgradili tisoč jedrskih elek
trarn, pa bomo deležni vsako leto 
ene nesreče (saj ni res, pa je). Mogo
če pa bomp doživeli samo eno nesre
čo! . . 

Jedrska energija vodi do velike 
koncetracije politične in gospodar
ske moči v rokah maloštevilne elite. 
Pa tudi do danes znane metode skla
diščenja radioaktivnih odpadkov ni
so povsem zanesljive in neoporečne. 
Na letak so zapisali: 
^ »Sedaj nam obljubljajo javno raz

pravo o jedrskih elektrarnah. Toda 
javna razprava bi morala biti P R E D 
natečajem za izbor tehnologije in 
P R E D E N so uvrstili jedrski program 
v plane »tehnološkega« razvoja. Ne 
mislite, da smo dosegli zaželjeni cilj 
takoj, ko nam je dovoljeno voditi 
okrogle mize, polemike, se pojavljati 
v javnih medijih, kajti to je le pesek 
v oči, saj se za NAŠIMI H R B T I odvi
ja ves program dalje in golta velike 
količine denarja.« 

Na stojnicah si lahko dobil nekaj 
mladinskih glasil, med njimi tudi V i 
zije, glasilo CSUI Jesenice, žal pa 
sem jih s seboj imel premalo, kajti 
zanimanje je bilo kar veliko. Škoda, 
toda upam, da se bomo na nasled-

Uspešno delo šolskega kulturnega 
društva Josip Vandot 

Pretekli teden je bila na osnovni šoli Jeseniško - bohinjskega odreda v 
Kranjski gori razširjena seja izvršnega odbora šolskega kulturnega društva 
Josip Vandot. Na seji so bili tudi mentorji delujočih krožkov in skupin na 
šoli. 

Mira Smolej je navzoče seznanila 
z vsebino in sklepi z delovnega se
stanka predsednikov in tajnikov 
društev, k i ga je konec septembra 
organizirala Zveza kulturnih organi
zacij Jesenice. Pravilnik o podeljeva
nju odličij in nagrad bodo posebej 
obravnavali na naslednjem sestan
ku izvršnega odbora. Ker morajo bi
ti vsi predlogi za nagrade in odličja 
opremljeni z društvenim žigom, šol
sko kulturno društvo pa ga še nima, 
bo za to poskrbel predsednik dru
štva. 

Mandat dosedanjega izvršnega in 
nadzornega odbora društva je že po
tekel. Nekateri člani so šolo že zapu
stili, zato so na seji sestavili predlog 
za člane novega izvršnegaJn nadzor
nega odbora ter članov občnega zbo

ra. Predlog bo podan na občnem zbo
ru, katerega bodo vključili v pro
gram kulturnih dni in ga popestrili z 
gostovanjem dramskega-krožka os
novne šole 16. december iz Mojstra
ne z igrico Kraljevi smetanovi kolač
k i . ' 

Člani knjižničarskega krožka 
predlagajo, da se tudi kranjskogor
ska osnovna šola priključi akciji za 
obnovo Trubarjeve domačije v Veli
kih Laščah. Šolsko kulturno društvo 
Josip Vandot bo organiziralo akcijo 
za zbiranje prispevkov po 50 din. 
Predlog Bena Gracerja je še, da novi 
odbor poišče primerno obliko, s kate
ro bi povečali število zunanjih čla
nov kulturnega društva. 

A.Kerštan 

njem festivalu Jeseničani predstavili 
bolj organizirano kot smo se v Novi 
Gorici (mislim na prireditev na stoj
nicah). 

Poleg stojnic je po Novi Gorici od
meval ročk (nastopi mladih nado
budnih skupin, kot finale pa Pankrti 
in Ekatarina Velika), v Kulturnem 
domu je bil celo soboto videlo pro
gram SKUC, nastopilo je Gledališče 
čez cesto iz Kranja z igrama Tanki 
so na meji in Karel, žensko gibanje 
»Lilit«, moško gibanje »Magnus«, 
skupina za duhovna gibanja, časopis 
Mlad ina . . . 
. . Mladinski festival je uspešno, na
domestil Mladinsko poletno politi
čno šolo, saj je Z S M Slovenije z njim 
razdrla še en oklep svoje neelasti-
čnosti in zaverovanosti vase. Mož
nostma soustvarjanje stajjšc,,s kate
rimi se Z S M S predstavlja"V politi
čnem življenju, ni več privilegij ožje
ga kroga mladinskih funkcionarjev 
na občinskem i n republiškem nivo
ju, ampak možnost vsakogar. Zaradi 
tega je M P F požel, kljub nekaterim 
napakam, precej pohval in veliko po
zornosti v jugoslovanski javnosti, 
kar Mladinska poletna politična šola 
ni dosegla.Te stvari pa zagotavljajo 
tudi boljše razumevanje mladinske 
politične, kulturne in drugih dejav
nosti, ki j ih mladi potrebujejo zase 
in za boljši svet. 

Boštjan Fon 

Prikaz 
taborniške 
dejavnosti 

Taborniki odreda Jeklarjev so se 
18. oktobra ob 14. uri zbrali na pro
storu bivšega gledališča Ukova z na
menom, da novo sprejetim članom 
prikažejo taborniško dejavnost. 

Že pred 14. uro so starejši taborni
ki in tabornice nabrali material za 
taborni ogenj. Do, 15. ure se je na 
prostoru zbralo 37 članov. 

Mlajšim medvedkom in čebelicam 
so prikazali, kakšen material morajo 
nabrati za kurjenje ognjev za tek
movanje v mnogobojih ter vrsto 
ognjev. Taborniki in tabornice so 
prikazali postavljanje in podiranje 
šotora ter način, kako se šotor zloži. 
Za lokostrelstvo so postavili tarčo ta
ko, da je bilo omogočeno streljanje z 
lokom vsem tabornikom. Na manj
šem ognju so pekli kostanj, krompir 
in klobase. Pred tem so medvedki in 
čebelice šli z vodnikom Matejem na
birat smrečje in plesti venca, k i ju 
bodo položili za Dan mrtvih na spo
minska obeležja NOB. 

Ob 16.30 so zakurili taborni ogenj, 
posedli okrog njega ter zapeli tabor
niške in partizanske pesmi. Medved
ke in čebelice so pospremili do kri
žišča na Tomšičevi cesti ter j ih napo
tili domov. Starejši taborniki, tabor
nice in klubovci so nadaljevali pro
gram s pesmijo ter ob 20. uri pogasili 
ogenj. 

To je bila že druga večja jesenska 
akcija zbliževanja, k i jo je organizi
ral odred. 
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PRIPRAVLJENOST JE VEDNO BOUŠA 

KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 
TITO 

BIOLOŠKO VOJSKOVANJE 
Vsi trije delujejo tako, da vežejo 

encime in pri tem blokirajo delovanje živcev. Znaki zastrupitve so naj
prej težko dihanje, nato bruhanje, mišični krči, nenadzorovane tele
sne funkcije, paraliza telesa, koma in končno smrt, ki nastopi v nekaj 
minutah. 

Binarno kemično orožje ima v izdelavi vojnih strupov dve ločeni 
enoti -manj nevarne snovi, k i združeni ustvarjata izjemno strupeno 
snov. Reakcijo mešanja obeh strupov pospešijo z dodatki spodbujeval
cev. Poleg teh pa poznamo tudi vojne strupe, k i delujejo nekrvavo. Z 
njimi dosežemo predvsem paralizo (omrtvičenost) mišičevja, nezavest 
ali pa trenutno izgubo vida. Pojavijo se vrtoglavica, bruhanje, glavobol 
in duševna dezorientacija. Poznamo tudi duševne motnje kot je shizo
frenija. 

Meskalin je strupena snov, k i povzroča privide, enako skopola-
min, psilocibin in ostale spojine lizergične kisline. 

Snov B Z spada v skupino psihoaktivnih kemičnih snovi — benci-
latov. Že manjše koncentracije zadoščajo, da pri ljudeh povzročijo 
učinke, k i trajajo do devetdeset ur. Pojavijo se omamljenost, bruha
nje, neusklajenost gibov, duševna onesposobitev, vidni in slušni privi
di, nesposobnost prilagajanja času in prostoru. 

VOJNA ZVEZD 

Premoč v vesolju ima na sedanji stopnji vojaške tehnologije podo
ben pomen, kot ga je imela med drugo svetovno vojno premoč v zraku, 
na morju in na kopnem. Kdor ima premoč v vesolju, bo gospodar tudi 
na zemlji. Če je zgodovina učiteljica življenja, potem vemo, da je bila 
vsaka premoč v preteklosti kratkotrajna. 

Rimski imperij je gospodoval takratnemu svetu zato, ker so Rim
ljani znali izvrstno graditi ceste za osvajalne pohode svojih legij. Veli
ka Britanija je postala svetovna pomorska sila, ker je načrtno večala 
bruto registrske tone svojega ladjevja. 

Takšno razmišljanje je nekatere zahodne stratege pripeljajo do 
napačnega sklepa. Zatrjujejo, da bo gospodar našega planeta tisti, k i 
bo imel premoč v vesolju. Ob tem pa pozabljajo na zgodovinsko resni
co, da so časi rimskega, turškega, britanskega ter ostalih imperijev 
minili . Takšna napačna primerjava iz preteklosti ni sprejemljiva. Mir 
ne moremo varovati z vojno zvezd, saj je naš planet sestavni del veso
lja. 

Zahodni politiki ustvarjajo veliko iluzijo, če mislijo, da je danes v 
vesolju mogoče ustvariti Maginojevo linijo. V naslednjih desetletjih 
naj bi ustvarili popolno zavarovanje ZDA in Sovjetske zveze. To pa ni 
mogoče. Če trezno premislimo in črpamo dejstva iz zgodovine, vemo, 
da nobena še tako neprebojna linija ni vzdržala. Pa naj je šlo za Magi
nojevo, Siegfirdovo, Mataksasovo, Gustavovo, Barlevovo ali katero 
drugo linijo. Nobena ni opravičila vloženih denarnih sredstev. 

Pr i napačni presoji je vprašljiv obstoj vsega človeštva in če to ve
mo, potem je vojna zvezd le tekma med velesilama. 

Okroglo in oglato (foto: S. Kokalj) 
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NARAVOSLOVCI IN KIRURGI SKOZI 
STOLETJA 

Zadaj so ledvica prekrita z vlaknastim,. 
robatim listom trebušne mrene, ki je razme
roma neobčutljiv na poškodbe. Ostalo' je še 
vprašanje krvavenja. Največja nevarnost je 
nastopila v trenutku.odstranitve. Da niso na
stopili zapleti z raztrganjem ledvice, se je 
dr. Simon pri odstranitvi odpovedal ostrim in
štrumentom in uporabil v ta namen samo pr
ste. Krvavenju se je izognil s tem, da je pustil 
na koncu žile drobce ledvice in tako svilene 
niti, k i j ih je uporabil za spodvezovanje, niso 
zdrknile. 

Operacija je bila napovedana za 2. avgust 
1869. Prisostvovali so ugledni kirurgi iz vse 
Evrope. Dr. Simon je pred operacijo v Heidel-
bergu nagovoril svoje poklicne kolege: »Da
nes sem se namenil opraviti poseg, kakršnega 
še nismo poznali pri človeku. Bolezen pacient
ke je tako brezupna, da sem se namenil od
straniti levo ledvico. V kirurgiji je bilo splo-

/. 'šnp.znanp^iačelo, k i dovoljuje posege pri naj
hujših primerih. 

Pred samim posegom sem dovolj vsestran
sko raziskal vprašanja zanesljivosti in varno
sti . Če bi uspeh ne ustrezal našim upom, in če 

; bi operiranka podlegla posegu, bi tak izid pač 
težko spremenil strokovno mnenje in sodbo o 
dopustnosti operacije...« 

Operacija je stekla. Klebovo so namestili v 
trebušno lego kmalu je padla v globoko kloro-
formno narkozo. Simonovo delo se je odvijalo 
po natančnem programu. Prerezal je kožo, 
maščobno blazino, spodvezal žilo in zadaj pre
rezal luskasti list trebušne mrene ter maščob
no glavico pred ledvico. V desetih minutah je 
dosegel maščobno glavico pred ledvico. S ka
zalcem leve roke in dvema prstoma desne ro
ke je dr. Simon pričel luščiti ledvico pod rebri. 
Potegnil jo je tako daleč naprej, da je imel do
stop do stebla. Prvi asistent je steblo spodve
zal. Sedaj je Simon ločil ledvico od stebla. Iz 

stebla je pričela brizgati kri . Spodvezati so 
morali drugič: Pa tudi*-to ni zadostovalo. Šele 
tretja^Mgatufa J(spodve'žbvanje) je končno bila* 
uspešna in kri je prenehala brizgati. Zausta
vljanje krvavenja je trajalo skoraj deset mi
nut. Votlina rane je bila dovolj hitro očiščena 
in rana zašita vse'do odprtine za spodvezova
nje. Točno čez štirideset minut od začetka po
sega je ležala ledvica Margarete Klebove 
pred opazovalci. Ledvica je bila osem centi
metrov dolga, štiri široka in tri centimetre de
bela. Operiranko so odnesli nazaj v bolniško 
sobo. Toda težav še ni bilo konec. Komaj se je 
Klebova zbudila, se je strašno razburila. Več 
strežnikov in strežnic je pazilo nanjo in jo ob
držalo v postelji. Neustavljivo je bruhala in se 
močno potila. To je trajalo pet dni. Medtem so 
v laboratoriju opravili pregled sečnine v krvi. 
Izid je bil brez posebnosti. Operiranka v teh 
petih dneh ni zaspala. Utrip žile se je dvignil 
na stoštirideset udarcev v minuti. 

Simon se je mučil z vprašanji okrevanja. 
Pa tudi vseeno mu ni bilo, morda je pa le pre
hitro odločil eno ledvico od druge. A l i sta bru
hanje in vročina znak vnetja potrebušnice in 
s tem napoved žalostnega izida tako skrbno 
načrtovane operacije? Šesti dan je bruhanje 
prenehalo. Klebova je pila ledeno vodo, kavo 
in na ledu ohlajen šampanjec. Čudna dieta za 
današnje časa! Iz trebušne stene se je izločal 
gnoj, toda stene niso kazale nohene napetosti, 

ki bi napovedovala vnetje potrebušnice. Deve
ti dan je nastopil hud pljučni katar z mrzlico 
in neenakomernim pulzom. Nastopila je po
novno vročina in tudi izločevanje gnoja iz ra
ne. Klebova je neznansko trpela K zdelo se 
je, da njena pot skozi pekel bolečin nima kon
ca. Eno je bilo gotovo: vse te vročine in ostali 
pojavi niso bili povezani z odstranitvijo ledvi
ce. 

Preostala ledvica je pokazala, da opravlja 
isto delo kot sta ga imeli prej obe. Šestintride
seti dan po operaciji se je stanje operiranke 
presenetljivo umirilo. Osemintrideseti dan je 
Margareta prvič presedela nekaj ur v naslo
njaču. 

Trebušni ognejek se je zaprl sam. Okreva
nje je trajalo tja do petega meseca. Bolnica se 
je krepila in imela dober tek. Šesti mesec je 
dr. Simon odstranil na mestu amputacije gni-
joče spodvezne šive. Rana je ozdravela. 

Dr. Simonova operacija ledvice je postala 
v zgodovini medicine pomembna znameni
tost. Pomenila je rojstvo ledvične kirurgije v 
času, ko je svet še obvladoval strah pred gnoj
nimi vnetji. 
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Požarna varnost ni nikoli 
dovolj dobra 

V okviru meseca požarne varnosti sta občinski sindikalni svet in občin
ska konferenca SZDL Jesenice v sredo, 22. oktobra, v dvorani osnovne šole 
Tone Čufar organizirala problemsko konferenco Požarna varnost v sistemu 
družbene samozaščite v občini. Udeleženci so se seznanili z razmerami in 
problemi, s katerimi se srečujemo v jeseniški občini na področju požarne 
varnosti, pa tudi z akcijami, ki jim bomo morali s skupnimi močmi izvesti v 
prihodnje, da bi zagotovili boljšo zaščito pred požari.. 

Številni požari, k i v zadnjem času 
ogrožajo družbeno in zasebno lastni
no, pogosto 'pa tudi človeška življe
nja, pričajo o pomanjkanju požarno
varnostne kulture delovnih ljudi in 
občanov, pa čeprav je sistem požar
nega varstva v jeseniški občini raz
meroma dobro organiziran. Samou
pravna interesna skupnost za var
stvo pred požarom uresničuje svojo 
politiko preko Občinske gasilske 
zveze, ki združuje dve industrijski 
gasilski enoti in trinajst prostovolj
nih gasilskih društev ter ima okoli 
850 članov. Podmladek vzgajajo v 
okviru šolskih društev Mladi gasilec 
in ga postopno vključujejo v gasil
ska društva. Poklicna gasilska in re
ševalna enota Železarne Jesenice 
opravlja večino nalog na področju 
požarnega varstva v naši občini. Z 
njo se povezujejo gasilska društva in 
enote civilne zaščite v krajevnih 
skupnostih, pa tudi specializirane in 
splošne enote civilne .zaščite v orga
nizacijah združenega dela.Pri hišni 
samoupravi pa zaenkrat še nimamo 
ustrezno usposobljenih in opremlje
nih ljudi, k i bi bih kos nalogam po
žarnega varstva, kar pa ni nič nena
vadnega, če vemo, da hišni sveti 
marsikje sploh ne obstajajo ali pa so 
neaktivni. 

Z ustanovitvijo SIS za varstvo 
pred požarom se je materialna osno
va za delovanje gasilskih enot izbolj
šala. Kljub temu mnoga gasilska 
društva nimajo ustrezne opreme ali 
pa je zastarela in jo bo treba čimprej 
obnoviti. To imajo v načrtu v nasled
njih letih, prav tako tudi obnovo ozi
roma gradnjo gasilskih domov ter 
vodnih objektov, pri čemer pa bo po
trebna pomoč širše skupnosti. 

Poklicni gasilci se srečujejo s po
vsem specifičnimi problemi. PGRČ 
Jesenice bi morala glede na območ
je, k i ga pokriva, imeti najmanj de
vet gasilcev, k i bi delali v štirih iz
menah; trenutno pa vse delo opra
vlja le šest do sedem ljudi. Pomanj
kanje poklicnih gasilcev je rezultat 
zahtevnih kriterijev za opravljanje 
tega dela ter neustreznega nagraje
vanja. Poklicni gasilec mora biti 
zdravstveno neoporečen, star manj 
kot 30 let, imeti mora vsaj triletno 
poklicno šolo in opraviti še zahtevno 
dodatno usposabljanje v gasilski 
enoti, na področju prve pomoči ter 
za delo na plinovodih. Beneficirana 
doba za poklicne gasilce v naši obči
ni še vedno ni zakonsko določena, 
čeprav opravljajo dejavost posebne
ga družbenega pomena in so izposta
vljeni stalnim nevarnostim. 

Požarna varnost v organizacijah 
združenega dela v jeseniški občini je 

HM, H M . . . 
"V letošnjem prvem polletju 

smo železarji za nerazvite pri
spevali 176.298.000 din. 

Velikost te vsote si lažje 
predstavljamo, če pomislimo, 
da smo kar v dvanajstih 
TOZD (Plavž, Livarna, Valjar
na debele pločevine, H V J , Ži
cama, Profilarna, Vratni pod
boji, Jeklovlek, Elektrode, Že-
bljarna in Družbena prehra
na) v vseh prvih šestih mese
cih manj izdali za osebne do
hodke zaposlenih, v osmih od' 
navedenih, ne da bi šteli 
TOZD Plavž i n Elektrode, k i 
sta za malenkost presegli to 
vsoto, pa ustvarili tudi manj 
čistega dohodka. Na to ne bi 
opozarjali, če ne bi v Delu 15, 
oktobra prebrali, da ima tovar
na sintetičnih vlaken v Prizre-
nu na Kosovu okoli tovarni
ških dvoran urejen park, kjer 
se sprehajajo pavi in od po
mladi do jeseni gnezdijo štor
klje, v avli poslovne stavbe pa 
je veliko rož. okoli vodometa 

,— in če ob tem ne bi-pomislili 
na našo poslovno stavbo in na 
težave, k i j ih imamo z obna
vljanjem naš ih-kant in in sa
mopostrežne restavracije. 

In seveda na ustavno dolž
nost, da je vsaka republika in 
pokrajina najprej sama odgo
vorna za svoj gospodarski raz
voj. 

Orejhnk 

po besedah požarnega inšpektorja 
Ciri la Dolarja razmeroma dobra. V 
vseh temeljnih organizacijah so de
lavci sprejeli samoupravne splošne 
akte, Id jih zahteva zakon o varstvu 
pred požarom. Poskrbljeno je za 
usposabljanje delavcev za zaščito 
pred požari: V vseh OZD so na 
ustreznih mestih nameščene napra
ve za gašenje, ki j ih tudi redno pre
gledujejo. Slabše je urejeno skladiš
čenje vnetljivih in drugih nevarnih 
snovi v nekaterih delovnih organiza
cijah (tudi v Železari), kar hkrati-z ' 
malomarnim ravnanjem delavcev 
predstavlja potencialno nevarnost 
za požar. 

V krajevnih skupnostih je najbolj 
problematično hidrantno omrežje. 
To je javna naprava, za katero bi 
morali skrbeti vsi krajani, ne pa sa
mo komunalna skupnost. Pogosto 
ugotavljamo, da so hidranti pokvar
jeni, povzročitelji okvar pa ostajajo 
neznani in se skrivajo za skupinsko 
odgovornostjo (lažna solidarnost). 
Dimnikarska služba v občini ne de
luje tako, kot bi morala, zato bo po
trebno posvetiti večjo pozornost nje
ni kadrovski in organizacijski krepi
tvi. Prav tako v prihodnje ne bi sme
li več dopuščati obratovanja objek
tov, k i poleg uporabnega dovoljenja 
nimajo soglasja požarne inšpekcije. 

Udeleženci problemske konferen
ce so poudarili, da požarna varnost 
nikoli ni dovolj dobra, zato j i je.treba 
posvečati posebno pozornost, vendar 
ne samo v mesecu požarne varnosti, 
ampak celo leto. To ni in ne more bi
t i samo dolžnost poklicnih gasilcev, 

temveč vseh nas..Tega se naši kraja- -
ni premalo zavedajo, o čemer priča 
tudi skromna udeležba na vajah ci
vilne zaščite. 

Poklic gasilca je v našem okolju 
premalo cenjen. Čeprav ima delo ga
silcev poseben pomen za vso skup
nost, se pogosto omalovažujoče ob
našamo do ljudi, k i ga opravljajo. 

Člani Gasilskega društva Žirovni
ca so izrazili nezadovoljstvo, ker ob
činsko vodstvo nima posluha za nji
hove, probleme. Že nekaj let prosijo 
za pomoč pri gradnji gasilskega do
ma v njihovi krajevni skupnosti, za 
katerega so pripravljeni prispevati 
polovico .sredstev, a ustrezne rešitve 
vse do danes njso; dočakali.. Same 
obljube pa njihovega problema he 
bodo rešile. 

Kljub številnim kritičnim pripom-
bam razpravljalci niso mogli mimo 
dejstva, da smo na p6dr6cju*pbžarne 
varnosti v občini dosegli tudi nekate
re pozitivne rezultate.Tako smo z za
jetjem v Završnici povečali požarno 
varnost v Žirovnici. Po krajevnih 
skupnostih že urejajo hidrantno 
omrežje, načrtujejo pa tudi graditev 
vodovoda v krajevni skupnosti Blej
ska Dobrava. 

Vendar ocena požarne varnosti v 
jeseniški občini še ni popolna. Ker 
pa je to osnova za izdelavo občinske
ga načr ta za varstvo- pred požarom, 
jo je treba čimprej dopolniti ter v 
vseh TOZD, krajevnih skupnostih in 
gasilskih organizacijah izdelati oce
ne požarne ogroženosti, k i morajo 
vključevati ukrepe za izboljšanje 
razmer ter pristojnosti in odgovor
nosti skupnosti in posameznikov za 
njihovo izvajanje. Zavedati se mora-" 
mo, da lahko le s samoupravnim re
ševanjem problemov na področju po
žarne varnosti, ob upoštevanju za
konskih določil, zagotovimo večjo 
skupno varnost. 

Tanja Kastelic 

M are Jasenc 
ni 
več 

Delavke in delavci TOZD 
Hladna valjarna Jesenice smo iz
gubili pridno in vestno sodelavko 
Maro Jasenc iz Planine pod Goli
co. 19. oktobra smo se od nje po
slovili njeni najdražji, številni 
prijatelji in prijateljice, znanci, 
sodelavke in sodelavci. 

Lepo je življenje, toda tudi 
kruto obenem, saj smrt ne izbira 
ne ure ne dneva. V47. letuje mo
rala kloniti zaradi neozdravljive 
bolezni, čeprav se ji je kot čvrsta 
in klena Gorenjka dolgo upirala. 
Čeprav smo sodelavci vedeli, da 
je neozdravljivo bolna, nismo 
pričakovali, da nas bo tako kma
lu zapustila. 

Z njenim odhodom je TOZD 
Hladna valjarna Jesenice izgubi
la ne samo pridno delavko, tem
več tudi človeka in prijatelja v . 
pravem pomenu besede. Še danes . 

' se spominjamo toplega pomlad
nega dne leta 1956, ko je kot či-
stilka opravila v hladni valjarni 
svoj prvi delavni dan. To delo je 
opravljala v obratu eno leto. Nato 

je bila premeščena v adjustažo 
hladne valjarne, na delovno me
sto etiketerke. To delo je opra
vljala do svojega zadnjega delov
nega dne. Delo v družbenem smi
slu ni samo zagotavljanje svoje 
ekonomske eksistence, temveč 
delo pomeni tudi združevanje, 
pomeni tudi prijateljstvo. Prav to 
je Mara vsvojem 30 - letnem delu 
tudi dosegla. Ni bila samo dobra 
delavka, bila je tudi dobra sode
lavka, mati, žena in prijateljica. 

Z njenim odhodom je nastala 
med nami praznina. Pogrešali jo 
bomo in se je spominjali. Večkrat 
nam bodo spomini uhajali pod 
mogočno in vedno lepo Golico, 
kamor je tudi sama tako rada za
hajala. Zdaj pa je prav pod to 
Golico njeno zadnje domovanje. 
Ti spomini bodo za vse nas tudi 
obveza, dajo bomo v njenih last
nostih do dela, io je pridnost, 
strokovnost, odgovornost in tova
rištvo, v kar največji meri posne
mali. 

Sodelavke in sodelavci 

Stroški v devetih mesecih 
V devetih mesecih letos smo prodali 258.122 ton proizvodov osnovne de

javnosti in opravili 13.899 ton storitev prevaljanja. Dosežena prodajna cena 
je bila višja od obračunske lastne cene, proizvodni stroški pa nižji od načr
tovanih, zato sta obe kategoriji pozitivno vplivali na dosežen rezultat poslo
vanja v devetih mesecih. Na rezultat poslovanje je pozitivno vplivalo še od
stopanje cen v porabi R—3 in lastni porabi, vse ostale kategorije stroškov pa 
so vplivale na rezultat negativno. Te kategorije so materialni stroški za 
ustvarjanje skupnega prihodka, vkalkulirani del dohodka, razlika med do
mačo in izvozno ceno, posebni stroški izvoza in ostala odstopanja. Vsota 
vseh naštetih kategorij je bila pozitivna in je bila 1.402 milijona dinarjev. 

Največje znižanje stroškov obra
čunske lastne cene so dosegle TOZD 
Jeklarna, Valjarna žice in profilov, 
Valjarna debele pločevine, H V Bela, 
H V Jesenice in Elektrode. Največje 
zvišanje stroškov obračunske lastne 
cene pa izkazujeta TOZD Plavž in 
Valjarna bluming stekel. 

Na ravni delovne organizacije smo 
zaradi slabše doseženega izplena od. 
načrtovanega -dosegli za 953 milijo
nov dinarjev višje stroške vložka. 
Največje zvišanje te vrste stroškov 
je imela TOZD Valjarna bluming 
stekel, in sicer v vrednosti 1.183 mili
jonov dinarjev, predvsem zaradi ni
žje doseženih izplenov na blumingu 
in steklu ter preklasifikacij. Pri tem 
so zaradi TOZD Jeklarna (večji odre-
zi blokov pri glavah in metalurške 
napake) dosegli za 1.082 milijonov 
dinarjev višje stroške. Zaradi slabše 
doseženega izplena od načrtovanega 
so imeli višje stroške še v TOZD Je-

Ž E L E Z A R 

Poleg omenjenih stroškov morajo 
temeljne organizacije pokriti še ob
veznosti do splošne in skupne pora
be, ki v cenah izdelkov niso vkalkuli-
rane, pogodbene in ostale zakonske 
obveznosti ter razliko med vkalkuli-
ranimi in izplačanimi osebnimi do
hodki. 

Stanje zalog nedokončane proiz
vodnje, polproizvodOv in gotovih pro
izvodov se je v primerjavi s stanjem 
na začetku leta povečalo _ za 6.631 
ton. Rezultat poslovanja Železarne 
Jesenice v devetih-mesecih je izguba 
v višini 175 milijonov dinarjev. Ob 
upoštevanju čistega dohodka, k i so 
ga temeljne organizacije razporedile 
v sklade, je konsolidirani čisti doho
dek 326 milijonov dinarjev. 

Temeljne organizacije so v deve
tih mesecih dosegle za 25 mio din ni
žje stroške od načrtovanih. Stroški 
obračunske lastne cene so bili nižji 
od načrtovanih za 5.634 mio din, ma
terialni stroški za ustvarjanje skup
nega prihodka so bili višji za 4.730 
mio din, vkalkulirani del dohodka pa 
je bil višji za 879 mio din. Temeljne 
organizacije šo del doseženega zvi
šanja oziroma znižanja stroškov od 
obračunske lastne cene prenesle v 
poslovni rezultat, in sicer skladno z 
gibanjem zalog R—6 v posamezni te
meljni organizaciji. V prvem polletju 
je bil del prenosa teh sredstev 8.176 
milijonov dinarjev (tabela št. 1). 

Stroški obračunske lastne cene so 
bili torej nižji za. 5.634 milijonov di
narjev. Od tega so bili stroški vložka 
nižji za 5.959 milijonov dinarjev, 
stroški predelave pa so bili višji za 
325 milijonov dinarjev. 

V stroške vložka so vključeni višji 
oziroma nižji.stroški od načrtovanih 
za dosežene izplene, dobropise za 
odpadek, večjo oziroma manjšo po
rabo vložnega materiala, boljši ozi
roma slabši asortiment vložka ter 
proizvodnje, stroški internih rekla
macij, zaloge nedokončane proizvod
nje ter stroški, ki nastanejo zaradi 
razlike med plansko nabavno vred
nostjo tujega vožka ter plansko ceno 
domačega vložka. 

V stroške predelave so vključeni 
stroški, k i imajo fiksen značaj 
(amortizacija, investicijsko vzdrže
vanje) in so odvisni od dosežene na
črtovane proizvodnje ter stroški po
rabljene energije ter materiala v 
okviru tekočega vzdrževanja. 

klarna, Valjarna žice in profilov, H V 
Bela, Vratni podboji, Jeklovlek in 
Žebljarna. Ostale temeljne organiza
cije so načrtovane, izplene presegle 
ter s tem dosegle znižanje stroškov 
vložka. 

Nižje doseženi dobropisi za odpa
dek so stroške vložka zvišali za 45 
milijonov dinarjev. Največje zviša
nje te vrste je dosegla TOZD Jeklar
na. 

Zaradi manjše porabe vložka, 
spremembe njegovega asortimenta 
ter doseženega kvalitetnejšega asor
timenta proizvodnje od načrtovane
ga smo dosegli za 4.386 milijonov di
narjev nižje stroške od načrtovanih. 
Največje znižanje so dosegli v TOZD 
Jeklarna-v vrednosti 3.471 milijonov 
dinarjev, predvsem zaradi boljšega 
doseženega asortimenta proizvodnje 
in spremembe, asortimenta vložka v 
S M in elektro jeklarni/Za 1.089 mili
jonov dinarjev nižje stroške so dose
gli tudi v TOZD Valjarna žice in pro
filov (nižja cena gredic iz kontiliva). 

.Razlika med plansko nabavno 
vrednostjo tujega vložka ter plansko 
ceno domačega vložka je stroške zni
žala za 1.971 milijonov dinarjev. Zni
žanje teh stroškov so imele TOZD 
Valjarna debele pločevine v vredno
sti 71 milijonov dinarjev (nižja cena 
nabavljenih slabov), TOZD H V Bela 
v vrednosti 796 milijonov dinarjev 

(nižja cena nabavljenega vložka), 
TOZD H V Jesenice v vrednosti 846 
milijonov dinarjev (nižja cena naba
vljenih toplo valjanih trakov), TOZD 
Žicama v vrednosti 24 milijonov di
narjev (nižja cena nabavljene žice), 
TOZD Profilarna v vrednosti 20" mili
jonov dinarjev (nižja cena nabavlje
nega vložka), TOZD Elektrode v 
vrednosti 205 milijonov dinarjev 
(nižja cena kupljene Emone Zagreb) 
ter TOZD Žebljarna v vrednosti 13 
milijonov dinarjev. Stroški, nastali 
zaradi dodatne predelave tujega 
vložka oziroma zaradi izpada proiz
vodnje pri uporabi tujega vložka, so 
bili 157 milijonov dinarjev. 

Spremembe v zalogah nedokonča
ne proizvodnje in ostalo so stroške 
znižale za 599 milijonov dinarjev. Na 
znižanje teh stroškov so vplivale 
predvsem spremembe . in prenos 
vložka in uslug na redno proizvodnjo 
v TOZD H V B . 

Stroški predelave so bili nižji od 
načrtovanih za 326 milijonov dinar
jev. Največje zvišanje teh stroškov 
so imele.TOZD Plavž, Valjarna blu
ming stekel, Jeklarna, Valjarna žice 
in profilov in H V Bela. Največje zni
žanje stroškov predelave pa so imele 
TOZD Valjarna debele pločevine, Je
klovlek, Elektrode, Energetika in 
Transport. 

Darko Cvenkelj 

ZVIŠANJE — ZNIŽANJE PLANIRANIH STROŠKOV: 

v 000 din 
SEPTEMBER 1986 JANUAR—SEPTEMBER 1986 

TOZD 
Odstopanje 
od obračun. 
LC glede na 
gibanje R-6 

Materialni 
stroški za 

ustvarjanje 
Vkalku
lirani del Skupaj 

Odstopanje 
od obračun. 
LC glede na 
gibanje R-6 

Materialni 
stroški za 

ustvarjanje 
Vkalku
lirani del Skupaj 

Odstopanje 
od obračun. 
LC glede na 
gibanje R-6 skupnega 

prihodka 
dohodka 

Odstopanje 
od obračun. 
LC glede na 
gibanje R-6 skupnega 

prihodka 
dohodka 

Plavž -32.934 + 10.284 + 17.502 -5.148 ' +557.104 + 263.207 + 23.277 + 843.588 
Jeklarna -298.147 + 506.820 + 6.014 + 214.687 -1.924.266 + 2.001.425 ' + 87.276 +164.435 
Livarna -12.366 + 3.813 + 5.202 -3.352 -44.954 + 11.174 + 25.719 -8.061 
Valj. blum. štekl. + 179.777 + 94.950 + 48.228 + 322.955 + 81.426 + 553.626 + 85.704 + 720.755 
Valj. žice in prof. -50.162 + 7.524 + 20.085 -22.553 . -911.484 + 174.701 + 17.827' -718.956 
Valj. deb. ploč. -63.733 + 133.968 + 202.064 + 272.299 -814.911 + 278.045 + 219.201 -317.665 
HVBela -186.625 + 66.932 -101.683 -221.377 -2.329.614 + 329.938 -45.296 -2.044.972 
HV Jesenice — 91.663 + 16.498 + 11.106 -64.058 -999.732 + 54.585 + 30.302 -914.844 
Žicama -55.682 + 34.525 + 15.782 -5.375 -295.397 + 131.641 + 17.308 -146.449 
Profilarna -5.561 + 8.385 + 3.132 + 5.956 -104.091 + 34.421 + 3.429 . -66.241 
Vratni podboji -9.273 + 5.189 + 2.207 -1.877 -32.098 + 17.252 + 9.821 - 5.025 
Jeklovlek + 853 + 11.636 + 9.549 + 22.038 -176.842 + 116.255 + 26.508 -34.079 
Elektrode -28.833 + 58.175 •- +14.637 + 43.980 -463.588 • +221.094 + 27.209 -215.284 
Žebljarna + 1.143 + 23.944 + 6.767 + 31.854 -183.895 + 55.860 + 19.973 -108.062 
Strojne del. + 4.674 + 8.867 + 772 +14.314 -9.160 + 83.053 + 32.105 +105.998 
Remontne del. + 744 + 15.969 + 28.264 + 44.977 + 877 + 93.385 + 93.062 + 187.324 
Vzdrževanje -5.410 + 2.972 + 36.791 + 34.353 -23.645 + 2.422 + 140.068 + 118.846 
Energetika + 41.997 + 38.844 + 25.811 + 106.652 -355.088 + 279.522 + 29.211 -46.354 
Transport . -49.398 + 3.334 + 16.101 -29.964 -146.867 + 28.556 + 35.939 - 82.87: 

Skupaj -660.599 + 1,052.629 + 368.331 + 760.361 - 8.176,225 + 4.730.162 + 878.643 -2.567.420 

OPOMBA: zvišanje stroškov (+) 
znižanje stroškov (—) 



Dogovor o usklajenem 
sodelovanju med gorenjskimi ZKO 

in osrednjima slovenskima 
organizacijama na avstrijjskem 

Koroškem 
V torek, 21. oktobra, so v Skorji Loki predstavniki občinskih zvez kul-? 

turnih organizacij Domžale, Jesenice, Kamnik, Kranj, Radovljica, Škofja 
Loka in Tržič," ki se povezujejo v Zvezo kulturnih organizacij Gorenjske in 
ZKO Slovenije, ter predstavnika Slovenske prosvetne zveze in Krščanske 
kulturne zveze Celovec iz Avstrije podpisali dogovor o usklajenem sodelova
nju pri razvijanju kulturnih stikov in kulturnih dejavnosti. 

Kulturni stiki med gorenjskimi 
zvezami kulturnih organizacij in 
obema osrednjima slovenskima or
ganizacijama na avstrijskem Koro
škem so bila glede na geografski po
ložaj že doslej zelo razširjeni, ven
dar pa včasih tudi premalo kvalite
tni. Prav zato s sedanjim dogovorom 
urejajo temeljna načela za sodelova
nje kulturnih organizacij, k i se pove
zujejo v Zvezo kulturnih organizacij 
Gorenjske s kulturnimi društvi in 
posamezniki, vključenimi v Sloven
sko prosvetno in Krščansko kultur
no zvezo v Celovcu. Z njim pa ureja
jo tudi pravice in dolžnosti glede 
medsebojnega sodelovanja pri razvi
janju kulturnih stikov in kulturnih-
dejavnosti. 

Z dogovorom želijo doseči in zago
toviti usklajeno, bolj načrtno sodelo
vanje ter medsebojno pomoč pri raz
vijanju kulturnih stikov in kulturnih 
dejavnosti ob zagotavljanju enotnih 
izhodišč kulturne politike. Z njim pa 
se tudi obvezujejo, da bodo pri izme
njavi kulturnih stvaritev zagotavljali 
kakovostno raven in poglobljeno 
vsebino srečanj, pri čemer bodo upo
števali že oblikovane kriterije selek
cije za posamezna področja kultur

nih dejavnosti. S tem se bodo bolj 
načrtno in poglobljeno vključevali v 
uresničevanje politike enotnega slo-, 
venskega kulturnega prostora in p r H 
spevali k boljšemu medsebojnemu 
spoznavanju, predvsem zgodovin
skega spomina in aktualnih razvoj-, 
nih teženj in težav.-. 

Vse to bodo udeleženci dogovora: 
uresničevali z rednimi neposrednimi 
stiki in stalno izmenjavo informacij, 
z vsakoletnim načrtovanjem in izva
jaj em delovnih in finančnih načrtov 
svoje organizacije za kulturno sode
lovanje, z nudenjem-strokovne po
moči Zveze kulturnih organizacij 
Slovenije za posamezna področja 
kulturnih dejavnosti in z odklanja
njem moralne in materialne pomoči 
vsem, ki ne bodo sodelovali v sogla
sju s sprejetim dogovorom. 

Oba predstavnika osrednjih slo
venskih organizacij na avstrijskem 
Koroškem — Janko Malle, tajnik 
Slovenske prosvetne zveze in Nužej 
Tolmajer, tajnik Krščanske kultur
ne zveze v Celovcu — sta ob podpisu 
poudarila velik pomen tega dogovo
ra pri nadaljnjem razvijanju kultur
nih stikov in kulturnih dejavnosti 
med dvema geografsko najbližjima 
območjema. Omenjala sta tudi nji

hova prizadevanja za ohranjanje in 
razvijanje kulturne in narodne iden
titete Slovencev na avstrijskem Ko
roškem in težave in nasprotja, s ka
terimi se srečujejo. Zato je njihova 
velika skrb še večje odpiranje v 
skupni slovenski prostor, kakor tudi 
povezovanje in sodelovanje z nem
ško govorečim prebivalstvom v Av
striji, predvsem na skupnih interes
nih področjih; na nekaterih že dose
gajo spodbudne rezultate'. Seveda pa 
ne mirujejo niti »včerajšniki«, zagri
zeni nacionalisti, k i bi Slovence na 
avstrijskem Koroškem najraje str
pali v geto. 

Dogovor o usklajenem sodelova
nju pri razvijanju kulturnih stikov 
in kulturnih dejavnosti kulturnih 
društev in posameznikov, k i se pove
zujejo v organizacijah podpisnicah, 
je osnova za vsakoletne skupne pro
grame, k i j ih bodo poskušali oblikov-
ti že naslednji mesec za prihodnje 
leto za celotno gorenjsko območje in 
med'L posameznimi neposrednimi 
udeleženci. V prvi fazi so gorenjske 
zveze kulturnih organizacij ponudile 
obema osrednjima slovenskima or
ganizacijama na avstrijskem" Koro
škem sodelovanje njihovih najbolj
ših skupin na vsakoletnih srečanjih 
kulturnih skupin Gorenjske, k i se iz
menično izvajajo v vseh. gorenjskih 
občinah. Seveda pa bodo razmišljali 
še o drugih oblikah sodelovanja in 
pomoči, k i jo v nekaterih oblikah go
renjske Z K O že nudijo, kakor tudi o 
večji skupni kulturni manifestaciji. 

Na povratku se je tajnik Sloven
ske prosvetne zveze Celovec dr. Jan
ko Malle nekaj časa zadržal še v ra
zgovoru s predstavniki Zveze kul-
turnh organizacij in Gledališča Tone 
Čufar Jesenice. Dogovorili so se že 
za nekatere konkretne oblike sode
lovanja in predlagali tudi nekatere 
druge oblike medsebojnih stikov ih 
sodelovanja, k i pa j ih bodo še prouči
li ali se zanje dogovorili z neposred
nimi udeleženci. Pri tem so bila zla
sti poudarjena slovenska kulturna 
društva na avstrijskem Koroškem, 
k i so jeseniški občini najbliže. 

Kdaj tretji občinski 
samoprispevek 

Pretekli mesec se je iztekel drugi, pet let trajajoči občinski samoprispe
vek, s katerim smo delno obnovili in dozidali nekatere šolske prostore. V 40. 
števili Železarja smo občani lahko prebrali, da koordinacijski odbor pri ob
činski konferenci SZDL Jesenice pripravlja predlog za uvedbo tretjega sa
moprispevka. 

Srečanje predstavnikov ZKO 
Trbovlje in Jesenice 

Priznam, da sem polemiko za 
uvedbo naslednjega samoprispevka 
pričakoval, vendar me je naglica kar 
nekoliko presenetila. Tako glasilo 
Železar kot radio Triglav Jesenice 
sta kar nekajkrat komentirala, kako 
nujna je uvedba tretjega samopri
spevka. Kot občan in delavec v zdru
ženem delu sem že ob prejšnjih 
dveh samoprispevkih imel nekatere 
pripombe, vendar j ih enkrat nisem 
poslal pravočasno, drugič pa pri
spevka niso objavili. Torej, danes 
poizkušam tretjič in, če bo obveljal 
star ljudski pregovor v tretje gre ra
do, potem tudi tokrat ne bo nič. Pa 
vseeno, upanja človek ne sme nikoli 
izgubiti. Kaj me pri tem moti? 

Prvo, kar mislim, da ni v redu, je 
to, da gredo na referendum tudi ob
čani, ki nimajo lastnega osebnega 
dohodka. To so nezaposleni občani, 
gospodinje, študenti, socialni podpi-
ranci in drugi. T i občani ne morejo 
plačevati samoprispevka, zato tudi 
niso upravičeni glasovati. 

Drugo so upokojeni občani, torej 
upokojenci. Pokojnina je plačilo za 
minulo delo, denar, ki ga je delavec 
(upokojenec) odvajal v sklad za po
kojninsko - invalidsko zavarovanje. 
Od tega denarja so bili enkrat že pla
čani vsi davki in ostali odhodki, zato 
je to neke vrste hranilna vloga. To
rej bi morali upokojence oprostiti 
plačila samoprispevka že ob spozna
nju, da najbolj skromno živijo prav 
ti občani. Seveda mi bo kdo očital, da 
so takšni, z nizko pokojnino, oproš
čeni plačila samoprispevka, vendar 
je to že druga zgodba. 

Oglejmo si še preostale občane, ti
ste, k i hodijo na delo in prejemajo 
osebni dohodek. Ne gre namreč pre
zreti dejstva, da je letošnji realni 
osebni dohodek v primerjavi z istim 

obdobjem lani za 4,2 odstotka manj
ši. Torej,.živimo slabše in predvsem 
dražje. Vedeti moramo, da se je 
pravkar začelo novo šolsko leto in da 
prihaja zima. Potrebno je bilo kupiti 
ozimnico, premog, drva, toplo obleko 
in obutev. Cene za vse to pa so astro
nomske, mnogi občani so se do grla 
zadolžili. Tudi hrana se je tako po
dražila, da človeku jemlje sapo. 
Električna energija se je čez noč po
dražila za fantastičnih 90 odstotkov. 
Kje so meje vsega tega? Ob vsem 
tem, ko se velika večina občanov 
prebija iz meseca v mesec, kakor ve 
in zna, pa pripravljamo uvedbo tret
jega samoprispevka. Tovariši, k i so 
se odločili za ta korak, so se verjetno 
nekoliko prenaglili. Sedanji čas je 
neprimeren za takšne akcije. 

Ne trdim, da denar za nov šolski 
prostor in ostale potrebe krajevne 
skupnosti ni potreben, še kako. Ven
dar mislim, da bi morah najti druge 
oblike financiranja, ne pa nenehno 
segati v tanke kuverte naših delav
cev, katere so že brez tega krepko 
oskubljene. Zanimivo bi bilo ugoto
viti, kako problem financiranja za 
takšne potrebe rešujejo v državah, 
kjer ni samoprispevka. Samoprispe
vek je postal že kar potuha, saj z de-
narjem^ki ga delavci v združenem 
delu odvajamo redno v za to name
njene sklade, ne znamo narediti ni
česar. 

Naj mojega današnjega prispevka 
odgovorni ne razumejo kot agitator-
stvo proti samoprispevku. Hotel sem 
le, kot občan in delavec v združenem 
delu, povedati izključno svoje mne
nje. To pravico pa v naši socialističi 
državi s široko demokratično uredit
vijo vsekakor imam. 

Janko Fon 

V petek, 24. oktobra, so se v Trbovljah na delovnem razgovoru srečali 
predstavniki Zveze kulturnih organizacij obeh pobratenih občin. Enak se
stanek so imeli decehibra lansko leto na Jesenicah. Osnova razgovora je bila 
medsebojno kulturno sodelovanje, izmenjali pa so tudi nekaj izkušenj pri 
delovanju obeh zvez in ljubiteljskih kulturnih društev in organizacij. 
• Ko so analizirali medsebojno kul
turno sodelovanje, ki se je dejansko 
začelo že kmalu po prvi svetovni voj
ni in ki se še zlasti uspešno nadalju
je po drugi svetovni vojni, so ugoto
vili, da se najbolj uspešno razvijajo 
tiste oblike sodelovanja, k i so nepo
sredno dogovorjene med kulturnimi 
društvi oziroma organizacijami. Kot 
primer za to so navedli izredno uspe
šno sodelovanje in zamenjavo med
sebojnih gostovanj med Delavsko 
godbo iz Trbovelj i n Pihalnim orke
strom jeseniških železarjev, med lir 
kovnima kluboma R E L I K DPD Svo
boda — center Trbovlje in DOLIK 
DPD Svoboda Tone Čufar Jesenice, 
pa tudi med DPD Svoboda Trbovlje 
II in DPD Svoboda France Mencin
ger Javornik — Koroška Bela. Vse 

"ostale oblike sodelovanja, čeprav je 
še veliko možnosti, so bolj občasne 
in premalo dogovorjene. 

Seveda ne gre za neko formalno 
sodelovanje, temveč za medsebojno 
obogatitev kulturne ponudbe, za 
spodbujanje dejavnosti, ki j ih v eni 
ali drugi občini ni, za pospeševanje 
kvalitete in ne nazadnje za bolj po
globljene medsebojne stike in izme
njavo strokovnih,-organizacijskih in 
drugih izkušenj. Prav sodelovanje 
med omenjenimi skupinami dokazu
je, da se med njimi razvijajo tudi 
iskreni tovariški in prijateljski odno
si, kar je ena od dragocenih vrednot 
samoupravne socialistične družbe, 
pa tudi ena od vrednot .naše narod
noosvobodilne borbe in socialistične 
revolucije, ki jo moramo dalje ohra
njati in razvijati. i 

Dogovorili so se, da bo še v letoš
njem letu pri DPD Svoboda France 
Mencinger Javornik — Koroška Be
la nastopil mešani pevski zbor DPD 

Svoboda II Trbovlje, na Jesenicah 
pa plesna skupina srednješolcev, po
leg že tradicionalne skupinske raz
stave likovnih del članov trbovelj
skega R E L I K A , medtem ko se bo v 
januarju ha Jesenicah predstavil 
mladinski pevski zbor s spevo - igro. 
Poleg že dogovorjenih in rednih 
oblik kulturnega sodelovanja bodo v 
obeh zvezah kulturnih organizacij . 
razmišlj ali o pobudi, da bi vsako leto 
v obeh občinah pripravili kulturni te
den, v katerem bi predstavili najbolj 
kvalitetne kulturne dosežke ene in 
druge občine. Ob tem moramo ome
niti, da so prav na dan razgovora v 
Trbovljah s krajšim kulturnim pro
gramom odprli že tradicionalno raz
stavo slik članov jeseniškega DOLI-
K A in da se bo 7. novembra v Trbo
vljah predstavil Pihalni orkester je
seniških železarjev. 

V-razgovoru so tudi iskreno spre
govorili o težavah in problemih, s ka
terimi se srečujejo p r i svojem delu. 
V obeh občinah imajo težave s prido
bivanjem mladih za zborovsko, gle
dališko in druge oblike kulturne de
javnosti. Več uspeha imajo v Trbo
vljah z vključevanjem mladih v ple
sno dejavnost, najsibo v plesne šole 
ali v programsko učenje modernih, 
izraznih, športnih in drugih plesov. 
Sorodne težave imajo tudi s prostori, 
predvsem z njihovim vzdrževanjem, -
vendar imajo v Trbovljah že prizna
no oziroma uvedeno minimalno 
stopnjo amortizacije, kar j im zagota
vlja, da bodo v bodoče ta vprašanje 
lažje reševali, medtem ko v jeseniški 
občini amortiacije še nimajo prizna
ne. Izrazitih finančnih problemov za 
izvajanje programov ljubiteljske 
kulture v obeh pobratenih občinah 
nimajo, vendar pa je bila primerjava 
sredstev, k i j ih posamezna občina za 

to dobi, zelo težka, ker v Trbovljah 
prek Zveze kulturnih organizacij fi
nancirajo mnogo širše programe kot 
na Jesenicah, kjer nekateri izvajalci 
prejemajo sredstva neposredno od 
kulturne skupnosti ali se združujejo 
drugje, na primer, za proslave. 

Vsi udeleženci, k i so po uradnem 
delu razgovora še nekaj časa ostali 
skupaj v prijateljskem klepetu, so 
bili s srečanjem zadovoljni in enot
nega mnenja, da bi se vsaj dvakrat 
na leto izmenično, najbolje ob pred
laganih kulturnih tednih, morali sre
čati na podobnih delovnih razgovo
rih. {joto L Kučina) 

Kosova graščina je gostila 
godbenike 

VABILO NA PREDAVANJE 
Likovni klub DOLIK in razstavm salon D O L I K DPD Svoboda To

ne Čufar Jeenice vabita ljubitelje likovne umetnosti danes, v četrtek, 
30. oktobra, ob 18. uri v spodnji salon restavracije Kazina na Jeseni
cah na predavanje 

Slikarstvo XIX. stoletja na slovenskem 
(od klasicizma do realizma) 

Predaval bo kustos Narodne galerije Ljubljana Ferdo S E R B E L J . 
Predavanje bo ilustrirano z barvnimi diapozitivi. Prva serija preda
vanj, ki se bodo nadaljevala 13. in 27. novembra, zajema še temi: 

IVANA KOBILCA, SLOVENSKA SLIKARKA in 
SLOVENSKI IMPRESIONISTI. 

V ponedeljek, 20. oktobra, je predsednik skupščine občine Jesenice, Ja
kob Medja, v Kosovi graščini priredil sprejem za godbenike Pihalnega orke
stra jeseniških železarjev. Na sprejemu je podelil plakete orkestra za več 
kot štiridesetletno aktivno igranje pri orkestru Davorinu Miku l i in ža uspe
šno vodenje orkestra Štefanu Nemcu. 

Plaketo pihalnega orkestra pode
ljujejo samo tistim godbenikom, k i 
igrajo štirideset let pri orkestru, in 
tistim članom, ki s svojim prostovolj
nim delom prispevajo k napredku in 
razvoju orkestra. Oba nagrajenca iz
polnjujeta vse kriterije, ki so potreb
ni za dodelitev,tega visokega prizna
nja. 

Na slavnosti je predsednik občine 
poudaril pomen in vlogo, ki jo pihal
ni orkester opravlja v ožji n širši 

okolici ter zamejstvu, požrtvovalnost 
godbenikov, ki žrtvujejo ogromno 
svojega časa za to zvrst glasbe ter iz
razil željo, naj kolektiv še naprej ta
ko uspešno dela, kot je sedaj. 

Pri podelitvi so poleg godbenikov 
prisostvovali tudi predstavniki druž
benopolitičnega in kulturnega življe
nja na Jesenicah. 

Tekst: Š. M . 
Foto: Andrej Muhar 

V novembru 
ustanovitev 
skupščine 

Karavanške 
poslovne skupnosti 

Iniciativni odbor Karavanške po
slovne skupnosti se pripravlja, da bo 
v novembru sklical delegate organi
zacij združenega dela, k i so na refe
rendumu sprejeli samoupravi spo
razum o' priključitvi h Karavanški 
poslovni skupnosti (doslej j ih je tri
najst) in konstituiral njeno skupšči
no. 

Dosedanje delo Karavanške poslo
vne skupnosti, ki je v ustanavljanju, 
je bilo usmerjeno predvsem v pri
pravljanje potrebne urbanistične do
kumentacije za infrastrukturo in 
druge objekte ob bodoči avtocesti 
Hrušica - Kranj. S podpisom pogod
be o združevanju sredstev v oktobru 
so špediterske organizacije zagotovi
le denar za gradnjo Operativnega 
centra mejni prehod Karavanški 
predor na Plavškem travniku na Je
senicah. Murka Lesce je prevzela iz
gradnjo gospodarsko - turističnega 
centra v Lescah, v Voklem pri Kraju 
pa so v okviru projekta Karavanke 
že zgradili Petrolovo črpalko. 

Denar za gradnjo objektov carin
ske službe in oganov za notranje za
deve bodo zagotovolji na republi
škem nivoju, o čemer se je iniciati
v n i odbor že pogovarjal z izvršnim 
svetom skupščine Slovenije. 

Pri zagotavljanju kadrov za kara
vanški projekt bo potrebno upošte
vati specifične pogoje dela in uskla
diti občinske ter republiške potrebe. 
Z ustrezno štipendijsko politiko bo
do skušali pridobiti čimveč mladih 
ljudi, predvsem strokovnjakov. 

Tanja Kastelic 

ZELEZAR 



Sonja Dimic 

PRHKA PISMA IZ ŠATULJE 
NJUNE HČERE 

Sam sem. Nikogar nimam, ki bi 
me objel, nikogar, ki bi me poljubil, 
sam. Si že kdaj slišala, da solze po
skakujejo, če med jokom igraš po
ker? Res. Poskakujejo. Medtem, ko 
sem objokoval tebe in igral poker... 
s kom, misliš?.. s tabo . . . se je zgo
dilo. Privrele so mi solze in začele 
poskakovati Ne veš, kako sem se 
smejal To je bila gotovo tvoja zami
sel Potem sem se presedel na tvoj 
stol zaigral eno partijo še sam s se
boj, mislil na tebe in potem... spet 
solze. Zakaj te ne morem pozabiti, 
kaj sem storil? Uščipni me, Ne, res, 
uščipni me, če sem še živ. Sem? Ni
sem. Nisem več živ? Vidiš, tako se 
pogovarjam s tabo v mislih. Draga 
moja, prosim te, ljubi me, samo tebe 
imam na svetu, ljubi me, prosim, 
ljuba moja. Nazadnje sva se videla 
pred enim tednom, ne, ne, to ni res, 
sploh se nisva videla, živela sva. 
Zdaj te pa ne vidim več, živim še, a 
samo, kadar igram poker s tabo. Pa 
solze, ki poskakujejo okrog mene, 
gledam, ljubi, me, prosim, samo ne 
pozabi me, ljuba moja. Čakam te, 
čakam te, čakam te, čakam, tam kot 
zmeraj, zmeraj bom tam, samo pridi, 
prosim te, pridi. Dokončno tvoj 

Jan 

Dragi moj, nisem ti mogla odpisa
ti, veš, zdaj nimam časa, imam ko-
zlovske sodbe v Višnji gori, se tuši-
ram in kopljem jame, oprosti, am
pak nisem mogla priti, saj ne zame' 
riš, ljubim te še zmerja, še bolj, samo 
po odpadke moram vsak dan v ko
pališče, res nimam posebno veliko 
časa zadnje čase, pa še prah brišem 
in pakete odpošiljam, aja, na postaji 
sposojam zavitke mesa, najrajši bi 
pobegnila k tebi, imam pa res pre
več opravkov tole popoldne, tukaj ti 
pošiljam nove karte za poker, če sem 
ti tiste preveč uničila, saj me po
znaš, kadar začnem igrati... te po
ljubljam mmmmac... tvoja Nojka 

Sam sem, nikogar .nimam, ki bi 
me objel nikogar, ki bi me poljubil 
sam, cele dneve in noči sam, brez te
be, znorel bom, ne zdržim več. Pro
sim te, prosim te, ljubi me, samo ma
lo, samo piko, samo... lahko še 
manj... samo malo... reci, prosim , 
ne morem več živeti tako,, čisto brez 
vsega, brez tebe, ne prenesem se, 
moram te videti, res te moram vide
ti, zdajle, ta trenutek bi tekel kamor 
rečeš, samo piši mi, bolj pogosto mi 
piši, prosim te. Tako sam sem. Nobe
den me ne mara, kaj je to z mano, 
povej, kaj na. menije tako božjastne
ga, da sem vsem zoprn in me nobe
den ne prenese, sem res garjav, kot 
sem zadnjič sanjal in zjutraj me je 
potem vse bolelo in srbelo, pa še na
te sem mislil kaj sem naredil, povej, 
da tako trpim že ves čas; Srečen sem 
bil samo takrat, s tabo, tiste nore ve
čere, nore plese,,plavanje do Nore 
hiše na tistem otoku,prenočevanje 
pri meni, tvojih smehov, teka, tiste 
nore dirke s tabo na petsto metrov, 
ko sem se spotaknil, padel v morje, 
ti si me pa iskala in. jokala, ker me 
nisi našla... kje Js% .Ijupa, moja, rad 
bi te spet stisnil, za .večno objel za
dihal s teboj, moja draga Nojka, ko
liko mi pomeniš, ne morem ti s.tem 
prekletim papirjem povedati, koliko 
mi pomeniš, ne'zdržpn več, takoj 
pridi,. . samo, san^o, samo, sanio, sa
mo Jan '.j o ; 

Ljubi. Čutim, da ti moram poveda
ti, da ne boš preveč nesrečen, sem na 
Kitajskem in nimam nobene poseb
ne zveze, rada bi pa, da bi spet obje
ta hodila po tistih obalah na Hvaru, 
saj je bil Hvar, a ni, no,-ne vem več, 
kje imam glavo, v tisti hiši na otoč
ku si me prvič objemal in zdaj ne 
vem, kako naj pridem iz te Kitajske, 
niti ne vem, kako sem se znašla tu
kaj, kar naenkrat sem zvedela,, od 
nekega Kitajca, ne veš, kako še zme
raj mislim nate, kjer sem, prejšnji 
teden, sva bila res prejšnji teden še 
skupaj, kaj mi je, ne spoznam se več, 
tiščim tvojo ruto k obrazu in te obje
mam, samo od tukaj moram priti, 
imam še toliko rokavic za obrnit, res 
ne zmorem vsega, pa sama, ko bi bil 
vsaj ti z mano, ko bi bil vsaj ti, te pa 
ni, vse moram sama, brez tvojih to
plih rok, tople kože, kam pelje to, 
kam? ne razumem več kitajsko, sa
mo tebe si še želim, pa lahko umrem, 
saj ne pišem preveč razumljivo, am
pak ti, vem, a ne razumeš, vem, sa
mo ti, vem, ljubim te, ljubim te, Iju-
tftm te, ljubim, kaj naj še rečem, ni

mam več besed, sem jaz kriva, ni
mam več besed, ker te zdaj preveč 
ljubim, res preveč, hitro odpiši, ker 
samo na to čakam, s postelje skačem 
poštarju okrog vratu, zato je začel 
zdaj že poneverjati tvoja pisma, kaj 
pa naj naredim, no, kaj naj naredim, 
brez moči sem, ker te ni 

od Nojke 

Zoprna si, zoprna si, sovražim te. 
Nalašč si šla tako daleč, samo da bi 
bila dlje od mene, sovražim te,ne 
maram te, ti me sploh nikoli nisi lju
bila, lansko leto, ko sem bil pri tebi 
in sva. kričala od sreče v tisti najini 
Nori hiši, sem ti verjel zdaj pa ne, 
zdaj pa ne, ne morem, ti me res ni
koli nisi ljubila, niti mislila nisi ni
koli name, vse sem si umišljal am
pak vem, neumen cepec sem bil lju
bil sem te, jo, ljubil sem te, zadnjič 
poslušaš te nepomembne reči. Nehal 
sem te ljubiti. Kako naj te ljubim, če 
te že dve leti nisem videl kako naj 
ves čas samo trpim, saj nisem žival, 
saj nisem, ne morem biti žival in se 
pretvarjati vse dneve in noči, da sva 
skupaj, ti si pa v resnici kdovekje. 
Adijo, ljubezen, zdaj sem spet sam, 
vendar vsaj vem, da lahko računam 
nase. Nate ne morem 

prijatelj Jan 

Dragi Jan, ni res, to sploh ni res, 
jaz te ljubim in sem te zmeraj ljubi
la, moraš verjeti, ne živim, mrtva 
sem in vse to samo zate, samo zate, 
verjemi mi, nikoli ti nisem lagala, 
ampak kaj naj naredim, če me žene
jo tukaj vsak dan na pašo, kaj bi ti 
naredil če bi moral vsak dan tja, po
vej mi, verjemi, na pašo ni lahko ho
diti, včasih se mi zdi, da bom pustila 
še tiste kozlovske sodbe, saj nimam 
nič od njih, brez pomena. Kaj pa ti 
praviš, a ne, da je brez pomena? 
Zdaj se poznava že deset let in še 
zmeraj sanjariva o Hvaru in nama je 
lepo, vsaj meni, ljubim te, še zmeraj 
te ljubim, dragi moj, Jan, prvi in 
zadnji si na svetu zame, poljubi 
me... zdajle, hočem čutiti, kako me 
poljubljaš, verjemi, samo tebe si že
lim, zmeraj... objemi me, ko boš 
prebral tole pismo 

tvoja resnična Nojka 

Ljubim te, Nojka moja nežna, in 
krvavim, ko se spominjam plavanja 
tja daleč, pol ure stran, daleč stran, 
ko sva zbežala pred ono kruljavo 
družbo in potem, zdajle drhtiš z ma
no, vidim te. Kako si takrat jokala 
in mi z listi pokrivala rane poh hrb
tu! tega ne bom pozabil do sodnega 
uničenja, sodnega pogubljenja, sod
ne neskončne mrtvosti ljubezni, ko 
bodo vsi okrog naju stali praznih 
rok, vsi, čisto vsi, Nojka, samo ti me 
boš nežno prijela za roko, si jo nesla 
k ustom in jaz te bom krčevito ob
jel. .. tako kot delam še danes, d te
be ni, tebe ni. . I ljubim te, ljuba mo
ja, znorel bdih od tvoje resničnosti, 
ko mislim nate, obujam tiste daljne' 
spominč- in spet jokam, kot takrah 
Se zdaj imam brazgotine, valovi so\ 
butali in naju metali v skale, ti si jo
kala, jaz krvavel potem sva se piv 
ljubila, kaj sem naredil da tega ni 
več! kaj, povej, Nojka, edina, ki sem 
se lahko z vsemi mislimi potapljal. 
vate, te lovil z rokami in te ujel ved* 
no, kadar sem si zaželel in kadar si 
si zaželela ti. Par sva bila, par in 
moraš mi sporočiti, kje si, da pridem 
pote in odideva skupaj spet na najin_ 
Hvar. Poljublja te tvoj, večno in... 

tvoj Jan 

Ne razumem te. Ne razumem te. 
Ljubim te še zmeraj, kljub tem dvaj
setim letom, ki naju ločujejo, še 
zmeraj, Jan, resnično. Vendar te ne 
razumem. Ti še zmeraj misliš, da 
sem jaz taka kot takrat. Pa nisem. 
Seveda nisem. Nisem več tako nora 
kot takrat. Malo si me pozdravil že 
ti, se spominjaš, kako sem se spre
menila po tebi, nihče me ni spoznal, 
tako sem se takrat spremenila. To si 
bil ti. Vzel si norost iz mojega telesa 
in moje glave in mi dal v roke baklo: 
Vse sva metamorfozirala, pa naj se 
še jaz zdajle spomnim ene. . . bakla. 
Čeprav nisem več tako otročja kot 
takrat, imam še nekaj domišljije. 

Bakla, ni v redu? Jan, zadnjič sem 
premišljevala o tebi. Veš, da me je 
malo sram, ampak malo sem te že 
pozabila. Zakaj mi ne bi poslal kak
šne slike? Komaj čakam, da mi poš
lješ sliko. Pozdravlja te Nojka 

Stara sva, res sva stara, ampak 
kakšen pomen ima tukaj starost? 
Midva se ljubiva, Nojka, ljubiva se, 
se ne spominjaš, kaj vse sva počela 
takrat, tisti teden na Hvaru? Živim 
že šestdeset let in pripravljen sem 
pozabiti vseh teh hudičevih šestde
set let let, samo da bi lahko ohranil 
v spominu vsak trenutek tistega 
dne. Včasih je leto lahko dan in dan 
leto, še zdaj nisi opazila tega? Moraš 
vedeti, Nojka, da ti bom jaz še zme
raj pisal zaljubljena pisma,, čeprav 
se po tistem tednu na Hvaru, ko sva 
se spoznala, že osemintrideset let 
nisva videla, ampak meni je vseeno, 
mislim, hudo mi je, da se nisva vide
la, ljubim te pa še zmerja, ljuba mo

ja Nojka, saj nimam drugega kot te
be, samo tebe, cele dneve in noči 
zmeraj samo ti, moja ljubica. Sama 
sva, danes spet sama in igrava po
ker, jaz jokam, solze pa poskakujejo 
okrog mene in te sestavljajo. Ko bi 
bila ti zdajle tukaj, Nojka. Ko bi bila 
tukaj. Celo življenje že trpim, res ne 
bo nikoli konec, povej mi, moja, mo
ja, moja, moja Nojka 

Jan 

Razumem te, Jan, vendar sem jaz 
zdaj na smrtni postelji in moram 
misliti na druge stvari. V tistem ted
nu se nisva mogla docela spoznati. 
Spominjam se samo, kakšna nora 
pisma sem ti pisala, saj si jih gotovo 
vsa zmetal proč, nemogoča pisma so 
bila, vsa izmišljena. V resnici sem ti 
hotela pisati samo celo stran ljubim 
te, ljubim te, ljubim te... in tako na
prej, celo stran, samo sem vedela, da 
preveč čustev ne maraš na papirju, 
zato sem ti lagala o tisti Kitajski, pa 
o tistih sodbah. Bila sem enkrat na 
eni sodbi, zdi se mi, da sta se mama 
in oče ločevala, ali nekaj takega, 
ampak to je že daleč... to je že... 
katerega smo sploh zdaj? Vidiš, tako 
je to z mano, 's Hvara naravnost na 
smrtno posteljo. Saj zame tudi ni bi
lo ostalih let Samo tisti neskončni 
teden dni, ko sva se za večno združi
la. Mogoče je tole moje zadnje pi
smo, če je, naj ti še zadnjič rečem, 
zakričim s te preklete smrtne poste
lje. . : ljubim te, zdaj in te zmeraj 
bom. Objemi me, grem daleč. Še bo
va skupaj plavala, verjemi, vse bo 
še, kot je bilo. Ljubim te, z Nojko in 
brez Nojke 

Draga moja, še živim in me je 
sram tega, grozno sram. Ko sem pre
bral to tvoje pismo, najbrž res zad
nje, sem jokal Objel bi te tudi mr
tvo, verjemi mi, samo da bi bila tu
kaj, z mano, ker sem tako sam, tako 
zelo sam, Nojka moja, da slišim, ka
ko umiram. Zakaj sva-tako daleč, 
zakaj se nisva po tistem tednu niko
li več videla?... jaz sem kriv, vem. 
Moral bi k tebi in te odpeljati stran! 
Tvoja pisma pa vsa hranim, vsa, ta
ko smešna so bila, da jih še zdaj be
rem, če ne drugače, vnukom, in zelo 
lepe pravljice se jim zdijo, Kdo je pa 
to pisal, dedi? me sprašujejo, meni 
pa samo solze iz oči... Rad bi bil s 
tabo, tad bi tudi umrl tisto sekundo 
kot H, samo če bi se dalo, ker nimam 
nikogar, nikogar, razen tebe... Be
gam šemin ija^n nimam nikjer ob-'--'. 
stanka, preveč je vse skupaj. Sam-''1 

šem. Nikogar nimam, ki bi me objel, 
nikogar, ki bi me poljubil, sam.-Si že 

'•ledajšlisald, d.d-solzeposkakujejo, če 
med. jokom igraš poker? Res. Poska
kujejo. Medtem, ko sem objokoval 
tebe in igral poker... s kom, mi
sliš7 . : s tabo. se je zgodilo. Pri
vrele so mi solze in začele poskakov-
ti. Ne veš, kako sem se smejal To je 
bila gotovo tvoja iami--
sel. . . . . ' . . . v ; ' . ' . : . ; s"**«** " 

ROJENA SEM V TISTEM TEDNU 
VENDAR ONADVA NE VESTA ZA
ME PRAVZAPRAV JE ČUDNO DA 
SEM SE JIMA RODILA TAKO HI
TRO VENDAR — TUKAJ SEM ŠE 
ZMERAJ NA TEM MALEM OTOKU 
V HIŠI KI SE ŽE PODIRA IN ME 
VČASIH KLJUB SONCU ZEBE A 
KAJ KO SEM PRISILJENA OSTATI 
ZA VEDNO ONADVA ME NISTA 
NAUČILA PLAVATI IN BI SE UTO
PILA ČE BI HOTELA ODITI TAKO 
BEREM NJUNA PISMA JIH MALO 
TUDI SAMA SESTAVLJAM VSAK 
DAN PA HODIM ZVEČER MED 
SKALE KJER JE NIŽJA VODA IN SE 
UČIM PLAVATI ŽE CELO ŽIVLJE
NJE HODIM TJA AMPAK SAMA SE 
NE BOM NIKOLI NAUČILA — VEM 
PA SAJ NI VAŽNO SAMO DA SE 
ONADVA LJUBITA. • - • 

Aleš je prikimal in ujel Bernardovo misel. Že sam je mislil na to. 
Zvrstili so j ih spet na dvorišču blizu jame, ki so jo bili kopali prejš

nji dan. Trideset kratkih, a napornih poti. In tudi različnih. Trideset 
sejalcev, k i so že odvrgli seme! Bo vzklilo ali ne? Bo moglo tudi roditi? 

Če se je že začelo, samo ne več čakati! Vedno je razmišljal, kako je 
tistim, k i bodo ubiti. Zdaj ve! 

Pred njim sta še ustavila dva s ponjavo pokrita kamiona. Med po
licijskim špalirjem so jih zgnali na en kamion, vse zvezanih rok. Ne
kaj j ih na prvega ni šlo, zato so j ih spravili še na drugega, med esesov-
ce! Spredaj se je pokazal manjši črn avto in tedaj se je kratka, motori
zirana kolona premaknila. Aleš je sedel tako, da je videl, kako so 
bližnji vaščani, kar j ih je bilo zunaj, naglo izginjali v hiše. Pr i nekem 
oknu je ujel zgubani obraz starke in njeno roko, ki jo je nesla k čelu. 

Bernard se je pripravljal, da bo začel peti, a mu zadrgnjeno in su
ho grlo ni pustilo. Potem pa se je v njem nekaj sprožilo in omehčalo. 
Njegov glas je bil hripav, toda močan in prebojen, da se je slišalo do 
zaporov/Stisnjeni glas je bil sprva osamljen, potem.pa^ko se je'umiril 
in zvenel lepše, se je oprijel tudi nekaterih drugih obsojencev, ki so 
vdano in otopelo čakali, kdaj bo vsega konec. Tisti, ki so znali peti, so 
se pridružili Bernardovemu glasu. 
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MRTVI NE LAŽEJO 
p o v e s t 

— Bratje le k soncu, svobodi! 
Po koži je zagomazel srh. 
Pesem.je znala peti skoraj polovica obsojencev in kdor jo je.po

znal, vendar ni bil upornik šele od včeraj. 
Tudi Aleš je poprijel. Prepeval je s polnim glasom, da je prevpil 

vse tisto, kar bi mu morda pognalo solze v oči. Mnogi pa so.odpirali le 
usta, toda glasu iz njihovih grl ni bilo. 

Policisti j im peti niso branili. Podoficir, k i je bil med njimi, si je 
nemara mislil: 

V i kar prepevajte! Sami dokazujete, da ste pravi. Takole vas bomo 
kmalu iztrebili. Vse, ki znate to pesem! Poznal je napev. Ni ga slišal pr
vič. 

Tudi Aleša so medtem obletavale podobne misli, a z druge plati. 
Preveč se redčijo. Preveč takih, ki to pesem znajo že dolgo! Malo 

jih bo ostalo, če bo šlo takole naprej. 
Avtomobil se je ustavil po polurni vožnji. 
Obsojenci so najprej zagledali pokonci postavljene, obeljene kole. 

Pet v vrsti in po dva, tri metre drug od drugega. Čeprav ni bil nihče 
prav obsojen, so vendar vsi vedeli, kaj j ih čaka. Spet so se morali po
staviti v vrsto. Večina je stala tam skrušeno in ohromelo, zato jih niti 
ni dosti motilo, da je bilo tam okoli vse zastraženo in da so policisti dr
žali orožje že v rokah. Vsepovsod zelene in črne postave. Trije v črnih 
uniformah so krotili tri velike, čistokrvne volčjake, pripravljene na 
skok. 

Obred okoli kolov je potekal natanko po načrtu. Obsojenci so med
tem v mislih umrli že večkrat. Ni j im pa ušlo tudi razdejanje, ki so ga 
videli tam blizu. 

Tu je nedavno moralo biti vroče! Do sem naši ne pridejo, je ugota
vljal Aleš. To je gotovo storila Samova četa! 

Dokaz več o širjenju partizanstva. Njihova smrt pa naj bi v ljudeh 
izzvala videz, da so partizani krivi njihove smrti. Če bi oni mirovali, bi 
ostali živi. Čeprav je vse potekalo naglo, Aleš ni ohromel in otopel ka
kor večina. Tudi Bernard ne. Še preveč je bilo priložnosti, da so jim si
lile v možgane nemirne misli in spoznanja. Razkril jima j ih je šele 
zadnji trenutek. A komu naj j ih izročita in kako! 

Zdaj vem, kako je, preden te ubijejo. Morda nas bodo enkrat slavi
li kot janake, k i smo pogumno gledali smrti v oči. Zakaj naj bo to juna
štvo! Mar je res junak vsak že zato, ker je padel pod streh! JČaj pa v ta
kih okoliščinah človeku preostane drugega, kot čakati, da pride na 
vrsto! Zelenci so nas obkolili in zvezali. Od vsepovsod preži proti nam 
železna smrt. Celo pse so pripeljali! Lahko bi tudi kdo skočil. A kam? 
Če bo samo ranjen, bo umrl počasne, mučne smrti, namesto, da bi ga 
ta odrešila v trenutku. Bolje si je prihraniti to nepotrebno bolečino. 

Da, kdor je doživel pretepanje in mučenje, pa ni povedal tistega, 
kar so hoteli od "njega, ta je bil junak! To je junaštvo! Streljanje bo sa
mo odrešitev. Najhitrejša in najmanj boleča. Kolikokrat smo si zaradi 
strahu že želeli smrt! Bolelo bo le tiste, k i nas bodo pogrešali. 

Tisti tam so čisto otrdeli. Kdo ve, ali je kdo izmed njih imel prilož
nost uiti? So bili aretirani nenadno ali so imeli možnost pobegniti k 
partizanom? So morda pričakovali, da je bolje čakati v zaporih, kakor 
se potikati po gozdovih in nositi glavo v torbi? Ne vefjamem, da so vsi 
tile storili vse, da bi se ognili današnjemu dnevu! 

Grdo so se ušteli in zdaj so žrtve svojega čakanja. Tole zdaj j ih bo 
pred ljudmi povišalo v junake. Zdaj bodo umrli za prazen nič! Name-

, sto, da so doslej potolkli vsak po nekaj zelencev! Morda sem kriv, da 
jih bo 'doletelo isto kot mene, morda sem premalo storil za to, da bi 
spoznali, za kaj gre. A poučeni bodo vsaj drugi. 

Bernard pa je premišljeval kot že večkrat: 
Samo. enkrat je bilo slišati, da sta dva poskušala pobegniti tik 

pred streljanjem- Eden je ušel. drugega so prijeli. Če bi skušali pobe
gniti vedno vsi, ki lahko tečejo, bi prav gotovo marsikdo ostal živ. A 
kdo izmed nas bi stekel, kdo bi to tvegal? 

Podoficir je zdaj izvlekel spisek in poklical prvih pet. Šele zdaj so 
tistim razvezah roke in vsakega posebej spet privezali h kolu, oči pa 
zavezali s črno ruto. Med prvimi je bil tudi Bernard. Ko je esesovec v 
črnih hlačah prišel donjega, je z glavo odsunil tako razločno, da so vsi 
lahko videli, da odklanja zavezovanje oči. Esesovec je poskusil še en
krat, a Bernard je ponovil gib z glavo. Potem so ga pustih. 

Stisnil je ustnice,in široko odprl oči, gledal proti planinam in po 
vseh navzočih. Ljudje so se vznemirili. Ne le obsojenci, tudi policisti. 
Tedaj je morečo tihoto pretrgal Bernardov klic: 

— Živela svoboda! Umiramo za mir. In tudi za vas, zločinci! 
Ni mu ušlo, da ni vzkliknil v prazno. Nekaterim so začela klecati 

kolena in se tresti noge, še bolj so pobledeli, oči so j im nenaravno iz 
stopale-iz jamic. Pokazale so se tudi solze. ..'_" . 

Hotel je pomagati umirajočim sojetnikom. A ko je videl posledice 
oživljanja, mu je bilo žal. Mar bi jih-raje pustil, da bi padli v brezčutno-
sti, ki j ih je že zajela. Zdaj. gestapovciniso več; čakali. 

Poveljujoči p&dofieir~je,zavpil: — FertigL'tri cevi so zijale vanje. 



NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 

je 

• Po podatkih sekretariata za notranje zadeve pri skup
ščini občine Radovljica je bilo 30. junija v radovljiški občini 
33.558 prebivalcev, ali 88 več kot ob koncu leta 1985. Število 
stalno prijavljenih oseb se je od leta 1982 do leta 1985 povečalo 
za 917, od teh je bilo 439 žensk in 478 moških. Največ novopri-
javljenih je bilo v Radovljici, na Bledu in v Lescah, medtem ko 
se stalno že zaskrbljujoče znižuje število prebivalcev v Bohi
nju. 

• V začetku tega meseca so v turističnem kampu Zaka na 
Bledu odprli novozgrajeno restavracijo, k i bo poslovala v sklo
pu trgovsko gostinskega objekta Hotelsko turističnega podje
tja Bled. Čeprav so samopostrežno prodajalno odprli že sredi 
letošnje poletne sezone, jo bodo dokončno opremili in izročili 
namenu neposredno pred pričetkom poletne sezone v prihod
njem letu. Novi objekt bo upravljalo HTP Bled oziroma njen 
TOZD Hotel Kr im. 

• V počastitev 50 - letnice prve avtomatske telefonske 
omrežne skupine na Bledu so v blejski pošti na filatelistični 
razstavi predstavili tudi priložnostno znamko Bleda z ovitkom 
in žigom. Poštne uprave so doslej izdale znamke s podobo Ble
da že leta 1932 in še v petih letih, med drugim tudi nemško 
med okupacijo. 

• V Alpskem letalskem centru Lesce so 16. oktobra prvič 
preizkusili novo letalo cessna 206, ki lahko prevaža pet padal
cev. Letalo bo namenjeno domači padalski šoli, po potrebi pa 
tudi v turistične namene. Zanj so plačali okoli 60 tisoč dolarjev. 

• V Grand hotelu-Toplice na Bledu, so se 18. oktobra sešli 
zastopniki smučarskih zvez vseh alpskih dežel. Razpravljali so 
o predlogih za smučarska tekmovanja, medsebojnem-sodelo
vanju in skupnih aktivnostih v okviru FIS. 

• Od 10. do 14. oktobra so bili na svetovni'kulinarični raz
stavi G A S T R O P R A G 86 v Pragi tudi jugoslovanski kuharji, ka
tere je vodil mednarodno priznani mojster Janez Lenček, šef 
kuhinje hotela Toplice z Bleda, ki je udeležencem tudi preda
val. 

• Na drugi seji komisije za kulturo pri občinskem svetu 
Zveze sindikatov Radovljica so 16. oktobra pregledali izvajanje 
programa kulturne akcije za devet mesecev in ga ugodno oce
nili . Za novega predsednika komisije so izvolili Damjana 
Žbontarja iz Plamena Kropa, za namestnico pa Olgo Mlakar iz 
Verige Lesce. 

• Na seji občinskega komiteja Z K S Radovljica so 23 
oktobra ocenjevali gospodarjenje v občini v prvih devetih me
secih. Sprejeli so politično varnostno oceno občine Radovljica 
in se seznanili s potekomdelovnih posvetov s sekretarji osnov
nih organizacij zveze komunistov, k i so bili od 20. do 23. okto
bra. Potrdili so tudi predlog delegatov v družbenih svetih pri 
občinski skupščini. 

• V osnovnih organizacijah in konferencah osnovnih or
ganizacij sindikata v radovljiški občini potekajo priprave na 
izvedbo letnih članskih sestankov in letnih sej konferenc os
novnih organizacij zveze sindikatov, k i bodo v novembru in de
cembru. Člani sindikata bodo presojali vsebtno4n-«einkovitost— 
dela sindikata ter izpolnjevanje sprejetih programov. Ocenje
vali bodo delo članov vodstev osnovnih organizacij in konfe-' 
renc osnovnih organizacij ter po potrebi izvedb nadomestne 
volitve. Sprejemali bodo poročilo o finančnem. po$loyanju za le 
to 1986 ter program dela. *4 finančni načrt za-lpto • * 

• Po sklepu občinskega odbora ZZB NOV Radovljica z 
druge seje, ki je bila 13. oktobra, bodo člani predsedstva, občin^ 
skega odbora v dogovoru z vodstvi krajevnih, organizacij ZB 
NOV, obiskali vseh 20 organizacij v občini še do konca leta. 

• Izvršni svet skupščine občine Radovljica je na podlag 
zadnje ocene škode po avgustovskem neurju odobril sofinanci
ranje rekonstrukcije ceste Bohinjska Bistrica — Ravne v viši
ni dva milijona din, za drenažo na cestnem odsedku Krniški 
lom — Vogar 400 tisoč din, za popravilo mostu čez Savo v Oto-
čah 150 tisoč din ter priporočil Območni vodni skupnosti za Go
renjsko poravnavo računa v znesku 174.800 din zai regulacijo -
hudournika Rečica v Studorju in da ugotovi škodo na mostu 
pri Šobcu in v Češnjici v Bohinju. Sklenil je poravnati tudi ra
čun v znesku 252.850 din za škodo v požaru na Voglu. 

• Komisija za zadeve borcev in vojaških in vojnih invali
dov pri občinski skupščini Radovljica je prejšnji teden obrav
navala vloge za dodelitev stalnih in enkratnih priznavalnin 
prosilcem, k i izpolnjujejo pogoje. Komisija je sprejela tudi 
predloge upravičencev za zdraviliško zdravljenje do konca leta 
1986. 

• Od 15. do 17. oktobra je bilo na Bledu enajsto srečanje 
pravnih fakultet ljubljanske univerze in univerze iz Gradca. 

Največ pozornosti so namenili varstvu naravne in kulturne de
diščine v Avstriji in Jugoslaviji. 

• Na oktobrskem zasedanju sveta Triglavskega narodne
ga parka na Bledu so obravnavali in sprejeli srednjeročni 
skupni prograni za obdobje 1986 — 1990 in nekatere naloge do 
leta 2000. Spregovorili so tudi o nalogah s področja varstva 
okolja, kmetijstva, gozdarstva, lovstva, planinstva in turizma 
na območju narodnega parka. 

• Krajani Lancovega so v nedeljo, 19. oktobra, v spomin 
na streljanje 17 talcev med NOB proslavili krajevni praznik. 
Po svečani sejjgskupščine v kulturnem domu so odprli dva kilo
metra novoašraltiranih cest, k i so j ih zgradili s.prostovoljnim 
delom in samoprispevkom. Pripravili so tudi več športnih sre
čanj in kulturnih prireditev. 

JM '" • • " ~~, '.' ',' ' ' "'' -
• Po zgledu blejskih isVZašlpških bvcerejeev je tudi ovče-

rejska skupnost iz Stare Fužine, v kateri je 48 članov, v začet
ku oktobra pripravila ovčarski dan, kjer so prikazali spretnosti 
v ročnem striženju ovac. 

Mig >.a . .^iinjiv; 1,.,. ' j i ,iy,;>n̂ \X\/. 

• Lovska družina Stara Fužina, k i ima nad 40 članov, 
12. oktobra počastila svojo 40 - letnico z letošnjo zadnjo delo 
vno akcijo preurejanju svoje koče: na .planini Suha. V soboto, 

- 18. oktobra, so^kočo-odpitli in v, hotelu Kompasjv, Bohinju prire
dili jubilejnofslovesnost. Hkrati BO proslavili tudi 10 - letnico 
sodelovanja ž lovci z Vranjskega ter zaslužnim članom podelili 
priznanja. & . -., i . . . . . . M ; . , ; . . :.U. . , 

• Na oktobrski seji sveta zveze komunistov v krajevni 
skupnosti Bled, v katerega je vključenih sedem osnovnih orga
nizacij in ona stalna akcijska konferenca, so ocenili, da so bile 
nedavne razprave o načrtu nove blejske obvoznice nezadovo
ljive. Predvsem organizacijsko in vsebinsko niso bile dovolj 
pripravljene^Tudi osrednja razprava ni uspela, ker so bili na 
njej prisotni1§ neposredno zainteresirani občani, katerih zem
ljišče ali hiša je v bližini načrtovane obvoznice. Izkazalo se je, 
da so občani severnih območij, kjer bo tudi obvoznica, proti. O 
tem so govorili tudi v osnovni organizaciji zveze komunistov 
Bled — Grad in na zboru občanov na Rečici. 

• Krajani Brezij so se na aprilskem referendumu odločili 
za samoprispevek v višini en odstotek od osebnega dohodka 
za izgradnjo poslovilnih vežic s pripadajočimi prostori. Objekt 
so že začeli graditi in bo pod streho do dneva mrtvih. Dogovori
li so se, da bodo razen denarja prispevali vsak svoj delež s pro
stovoljnim delom. Večina je svojo obveznost že opravila, le dva 
krajana se akcije nista udeležila. 

Seja konferenc zveze DIATI Jugoslavije 
Ob dnevu novatorjev Jugoslavije se delegati vsako leto sestanejo na le

tni delovni konferenci, na kateri obravnavajo poročilo o delu, finančno po
ročilo ter finančni načrt za prihodnje leto. Prav tako se delegati spoznajo s 
posebnimi problemi inventivne dejavnosti po posameznih republikah in av
tonomnih pokrajinah. 

Skušal bom prikazati glavne probleme iz delovnega poročila, ki ga je 
podal sekretar zveze Milan Božič. 

Programske naloge, sprejete na 
konferenci zveze DIATI Jugoslavije 
12. oktobra 1985 za obdobje enega le
ta, so izpolnili v skladu z nalogami, 
sprejetimi na volilni konferenci, k i 
je bila 12. oktobra 1983. 

V sodelovanju s predsedstvi repu
bliških in pokrajinskih zvez je pred
sedstvo spodbujalo širše družbene 
akcije in skupaj z drugimi družbeno
političnimi organizacijami uvelja
vljalo ideje in razvoj organizacij zve
ze iznajditeljev. Posebno so se trudi
li, da se čimbolj razširi množičnost 
zveze, katere cilj je, da se v vsaki de
lovni organizaciji mobilizira in 
vključi najširši krog delavcevv orga
niziran proces inventivnega dela in 
ustvarjanja. Z razvojem iznajditelj-
stva in racionalizatorstva v združe
nem delu prispevamo k razvoju do
mače tehnologije, kar povečuje pro
duktivnost dela in ustvarja več do
hodka. 

Družbeni pogoji, v katerih se je 
odvijal proces radikalnih sprememb 
v razvoju iznajditeljstva, so nareko
vali, da so prednostne naloge zveze v 
tem obdobju: 

— množičnost zveze v najširšem 
družbenem okolju, še posebej v te-

i meljnih organizacijah združenega 
dela; 

— ustvarjanje konkretnih pogo
jev, da postane inventivna dejavnost 
stalna skrb in predmet vsakodnevne 
prakse temeljnih organizacij; 

— izdelava strategije tehnološke
ga razvoja s ciljem, da Jugoslavija 
izvozi čim več znanja in izkušenj na
ših delovnih ljudi ter s tem zmanjša 
odvisnost od inozemstva. 

Na podlagi take programske vse
bine je pripravljena akcija, s katero 
se postavljeni cilji lahko uresničuje
jo, ali pa vsaj odprejo proces za reše
vanje aktualnih problemov na po
dročju uveljavljanja iznajditeljstva 
in inovacijskega dela. 

Zveza iznajditeljev Jugoslavije je 
v preteklem enoletnem obdobju naj
več svojega dela vložila v uresniče
vanje družbenega dogovora o pospe
ševanju in vrednotenju iznajditelj
stva, s katerim se trajno nadaljujejo 
aktivnosti, začete v letu inovacij. 

Družbeni dogovor o pospeševanju 
in vrednotenju ustvarjanja vse ude
ležence obvezuje, da na primeren 
način z družbeno podporo pospešuje
jo razvoj inventivnega dela ter za
služnim inovatorjem dodeljujejo od
govarjajoča priznanja ter j ih predla
gajo za odgovarjajoča odlikovanja. 
Priznanja Zveze DIATI Jugoslavije 
so najvišja družbena priznanja in se 

podeljujejo vsako leto 12. oktobra, 
na dan novatorjev Jugoslavije. 

Zveza DLATI Jugoslavije in Zvezni 
koordinacijski odbor za iznajditelj-
stvo sta bila zelo delovna pri pripra
vah in sprejetju Zakona o skupnih 
prihodkih in dohodkih z osnovnim 
ciljem, da se v zakon vgradi inovacij
ski dohodek. Ta zakon je sprejet. Da 
bi lahko prikazali inovacijski doho
dek, je potrebno zagotoviti mehani
zem evidentiranja inovacij in uvaja
nje kontnega plana, da bi ga tako 
lahko tudi knjigovodsko prikazali. 
Kontni plan je sprejet Zveza se je 
zavzemala za tako rešitev zakona, k i 
bo omogočal izplačila nagrade avtor
jem iz dohodka delovne organizacije 
in ne iz osebnih dohodkov. Prav tako 
se zavzema, da se dohodek od inven
tivnega dela ne obdavči. 

Ena od dolgoročnih akcij zveze je 
njeno delo pri ustvarjanju pogojev 
za uveljavitev dolgoročne strategije 
tehnološkega razvoja Jugoslavije. 
Zveza je veliko prispevala, da se 
strategija tehnološkega razvoja gra
di na rezultatih domačega znanstve
nega in raziskovalnega dela i n mno
žičnega inovacijskega gibanja, k i 
lahko ustvari lastno tehnologijo. Se
veda moramo pri tem narediti radi-

' kalen obrat, da bi odstranili doseda
nje napake. Znanstveno - raziskoval
no delo dosedaj ni dalo pomembnih 
rezultatov, zato je inovacijsko giba
nje v krizi. Pri tem moramo opomni
ti tudi na to, da je iznajditeljstvo po
gosto pred znanostjo. 

Pomembna akcija, k i zahteva stal
no neprekinjeno delo, je izgradnja 
spominskega centra Nikola Tesla v 
njegovi rodni L ik i , v Smiljanu, ki bi 
postal državni center za razvijanje 
inovacijskega gibanja'. 

Zveza DIATI Jugoslavije se v 
mednarodnih organizacijah zavze
ma za izmenjavo tehnologije, saj se
danji neugodni pogoji za njen pre

n o s najbolj prizadanejo države v 
razvoju. Zveza se zavzema za spre
membo mednarodnega sistema za
ščite patentov v korist držav v razvo
ju ter za sprejem kodeksa obnašanja 
na področju mednarodnega prenosa 
tehnologije. 

Delegati so v razpravi predstavili 
uspehe in težave posameznih repu
blik in pokrajin. Ugotovili so, da se 

| Popravek 
H V Gorjah bo žalna svečanost 

v soboto, 1. novembra, ob 9. uri 
in ne v petek, 31. oktobra, ob 9. 
uri, kot je bilo objavljeno v Že-
lezarju št. 42. 

pri nas kljub-temu, da vsi vemo, kak
šne koristi nam prinaša, inventivna 
dejavnost zelo težko uveljavlja na 
vseh področjih našega gospodarstva. 
Zato se moramo boriti za uveljavlja
nje iznajditeljev v naš i družbi. Se 
vedno obstojajo velika nasprotja, k i 
j ih posamezniki izkoriščajo ter v tu
j ini za drage devize kupujejo njiho
vo v glavnem že zastarelo tehnologi-
J 0 " Stane Torkar 

Slovesnosti ob jubileju ZK0 
Radovljica 

V počastitev 25 - letnice delovanja Zveze kulturnih organizacij občine 
Radovljica in 20 - letnice prijateljskega sodelovanja z Radničko kulturno -
umjetničkim društvom Sloboda VIS Varaždin je bila v soboto, 25. oktobra, 

v domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici slavnostna prireditev. 

V avli doma so odprli razstvo l i 
kovnih del udeležencev prve slikar
ske kolonije v Varaždinu Halič 86, 
na kateri so sodelovali člani likovnih 
sekcij R K U D Sloboda VIS Varaždin, 
R K U D Vilko Jurec Varteks Varaž
din in K P D Veriga Lesce. 

Odprt žiro račun za sredstva za odkup 
Linhartove hiše 

Po nekajtedenskem odlašanju smo končno zvedeli za številko žiro 
računa, k i jo je svetu krajevne skupnosti Radovljica sporočila S D K 
Kranj, za zbiranje denarja občanov in organizacij, namenjenega odku
pu in ureditvi Linhartove rojstne hiše v Radovljici. 

Vsi , k i želijo prispevati denar v sklad za odkup Linhartove hiše, 
ga lahko nakažejo na žiro račun pri krajevni skupnosti Radovljica, Go
renjska cesta 27 — številka 51540 - 741 - 054 - 60980.(za odkup in obno
vo Linhartove hiše). 

Krajevni praznik v Podnartu 
V spomin na prve volitve na ob

močju sedanje krajevne skupnosti 
Podnart bodo letos že tridesetič slo
vesno praznovali svoj krajevni praz
nik. 

Sredi novembra, v tretjem letu 
okupacije, je OF sklicala prebivalce 
Podnarta in okoliških vasi k prvim 
ljudskim volitvam, k i so j ih izvedli 
kljub okupaciji in fašističnemu nasi
lju in izvolili prve krajevne vaške 
odbore. Od takrat krajani krajevne 
skupnosti Podnart sami odločajo o 
gospodarskih, kulturno - prosvetnih, 
političnih in drugih stvareh. V kraje
vni skupnosti Podnart so v času kra
jevne samouprave po vojni, v glav
nem s samoprispevkom in prosto
voljnim delom, obnovili električno 
omrežje, zgradili vodovod, dom kul
ture, dom A M D , poslovilne vežice, 
vse krajevne mostove, asfaltirali so 
nad 20 km cest, zgradili telefonsko 
omrežje v vseh osmih vaseh itd. 

Prav zato so tudi letos zadovoljni 
in ponosni, ko bodo praznovali svoj 
krajevni praznik z novimi delovnimi 
uspehi. V skladu s srednjeročnim 
planom razvoja so letos zgradili na 
Češnjici protipožarni bazen, v kate
rem bo 90 kubičnih metrov vode. V 
Podnartu je v gradnji večnamenska 
stavba, v kateri bo 19 stanovanj, tr
govina in gostilna. V delu so načrti 
in začenjajo se dela za razmočvirje-
nje v Podnartu. Še predvsem pa so 
zadovoljni, da se nenehno moderni
zirajo sosednje tovarne, v katerih 
delajo krajani. 

Tudi letos bodo praznovanje kra
jevnega praznika in 29. novembra 
zaključili s kulturno prireditvijo, ki 

bo v soboto, 29. novembra, ob 18. uri 
v domu kulture v Podnartu. Sodelo
vali bodo: Moški komorni zbor DPD 
Svoboda Podnart, pionirji pionirske
ga odreda Alojz Rakovec iz Ovsiš in 
recitatorji osnovne organizacije 
ZSMS Podnart. Slavnostni govornik 
bo predsednik skupščine krajevne 
skupnosti. Cicibani bodo sprejeti v 
pionirsko organizacijo. Podeljeno bo 
krajevno priznanje in priznanja naj
boljšim športnikom na novembrskih 
tekmovanjih v počastitev krajevne
ga praznika. 

Cir i l Rozman 

HM,HM 
V 42. številki Železarja smo 

lahko prebrali, kako zelo soli
darni in skromni smo Jeseni
čani. Po seznamu stanovalcev, 
k i so dolžni stanarino v druž
benih stanovanjih za tri ali 
več mesecev, nam le - ti dolgu
jejo skupno 250 starih milijo
nov (milijon gor ali dol). Na 
Samoupravni stanovanjski 
skupnosti občine Jesenice pa 
»bodo veseli, če j im bodo pri
zadeti pismeno posredovali 
vzroke, zaradi katerih ne pla
čujejo stanarine.« 

Skromnost je bila vedno -le
pa čednost. Le zmeraj dražja 
je. 

Zgaga 

Na osrednji proslavi v dvorani do
ma Joža Ažmana so se v izbranem 
programu predstavili mešani pevski 
zbor R K U D Sloboda VIS Varaždin, 
ženski pevski zbor Vezenine Bled 
ter folklorni skupini R K U D Sloboda 
VIS Varaždin in K U D Bled. 

Zaslužnim posameznikom in dru
štvom so podelili priznanja Z K O Ra
dovljica. Prejeli so jih: Jože Bohinc 
kot pobudnik sodelovanja med rado
vljiškimi in varaždinskimi kulturni
mi delavci in društvi, Alenka Bole — 
Vrabec, Egi Gašperšič, Još t Rolc, Ni-
ko Rupel in Jože Smolej iz Radovlji
ce, Stanko Hodnik, Lovro Strgar in 
Andrej Šiler iz Bohinjske Bistrice, 
Martin Merlak z Bleda, Jože Hozjan 
iz Lesc, Cir i l Kraigher iz Zasipa, Ja
nez Rešek iz Krope, Anton Šolar iz 
Podnarta in. Cilka Zupan iz Srednje 
vasi v Bohinju. Za posebne zasluge 
in dosežene uspehe v Z K O Radovlji
ca sta prejela medaljo občine Rado
vljica Cilka Zupan iz Srednje vasi in 
Niko Rupel iz Radovljice. 

Podelili so tudi priznanja kultur
nim društvom: Bohinjska Bistrica, 
Radovljica, Ribno, Bled, Lesce, Kro
pa, Srednja vas, Podnart, Zasip, Bo
hinjska Bela, razen tega pa še Verigi 
Lesce in godbi Gorje. Posebno pri
znanje sta prejela, tudi Kulturna 
skupnost Radovljica in občinski svet 
zveze sindikatov Radovljica ter va-
raždinske skupine: R K U D Sloboda 
VIS Varaždin, mešani pevski zbor, 
folklorna skupina, tamburaški orke
ster, likovna sekcija, foto klub in 
sekcija za ročna dela. 

Prireditev je izzvenela v ponov
nem poudarjanju želja in hotenj za 
nadaljnje prijateljsko sodelovanje, 
zlasti v krepitvi bratstva in enotnosti 
med slovenskim in hrvaškim naro
dom. 

JR 

Skupščine SIS 
družbenih dejavnosti 

bodo v novembru 

Na četrtem delovnem sestanku 
predsednikov skupščin in odborov 
za svobodno menjavo dela SIS druž
benih dejavnosti v občini Radovljica, 
ki je bil v ponedeljek, 27. oktobra, so 
se dogovorili, da bodo sklicali seje 
vseh skupščin SIS družbenih dejav
nosti od 17. do 20. novembra. Delega
ti bodo dobili Obzornik z gradivom 
za skupščine do 5. novembra. 

Ž E L E Z A R 



Kaj se bere, posluša .. 
V Delu smo 21. oktobra lahko pre

brali: Naučiti učiti se, to je naloga 
sodobne šole. O tem je razpravljalo 
predsedstvo CK ZKS. V nadaljeva
nju sledi: da se je treba osredotočiti 
na nekaj ključnih problemov in 
vprašanj usmerjenega izobraževa
nja, in sicer na razvoj družbenoeko
nomskih odnosov, na usposabljanje 
za delo in nadalnje izobraževanje, 
kamor sodi boljša kakovost izobra
ževanja, usposabljanja • kadrov za 
prilagajanje tehnološkim spremem
bam, specializacijo na vseh ravneh, 
pa tudi na vprašanje nazorske na
ravnanosti šole, ki mora zagotavljati 
marksistični pogled na svet. Tu stoji 
v oklepaju, da idejno nevtralne šole 
ne more bitu 

V eni od zadnjih Mladin lahko v 
rubriki Kača — od tu do večnosti 
preberemo: Znani srčni kirurg dr. De 
Bakey je po naših izobraževalnih 
kriterijih brez šol, saj v srednji šoli 

ni poslušal družbenopolitične vzgo
je, na univerzi pa ne obrambe in za
ščite. Pri nas takemu človeku že ne 
bi dali diplome. 

V zadnji številki Železarja Borut 
Grče treplja avtorja Eda Torkarja, 
ker si »dovoli« šalo na »svoj« račun: 
Edini poklicni pisatelj v mestu se 
preživlja z nabiranjem starega žele
za. V naslednji sapi lahko prebere
mo istega avtorja Hvalnico brezde
lju, kjer E.T. med drugim zapiše: In 
če me boste kdaj vendarle zalotili 
pri delu (kot npr, zdalje, ko se mu* 
čim s tole pisarijo — on se muči — 
opomba komentatorja), vedite, da je 
to le daritveno jagnje, ki ga prina
šam na oltar. našemu opičjemu de
lovnemu ljudstvu, ki v svoji omeje
nosti ne zašteka, da smo - namreč 
mi, postopači in delomrzneži - prav
zaprav baklonosci, ki razsvetljujemo 
pot iz prekletstva nujnosti v kralje
stvo svobode. 

B.Grce spravljivo komentira to pi-
krost Torkarjevi prijatelji in znanci 
ter someščani morajo imeti dobršno 
mero dobrodušnosti, ko drži po
smehljivo zrcalo njihovim narodno-
kulturnim prizadevanjem in neslu-
tenim dosežkom provincionalnega 
amaterizma. Bolj kot vse to me skrbi 
poenostavjanje. Skrita lenoba naj se 
le imenuje za baklonosce. Takoj za 
baklonosci grejo namreč zastavono-
sci in za njimi kopjenosci, potem še
le Lojzka, ki jo vsako jutro ob pol še
stih zbudi budilka in ji zaradi tega, 
ker denar zasluži (podčrtal komenta
tor), ni treba pisati podobnih burk iz 
srca za denar. 

E.T. — ju v premislek ponujam 
miseLJtoz£.JjUxemkuxg,_da je svobo-' 
da spoznanje nujnosti^vse skupaj pa 
bi zaključil z modrostjo narodov ob 
ekvatorju, da se je. težko izgubiti v 
gozdu, če slediš slonom..>S sjiir* j 
~ •- V • .>::<.- D J . j 

ZAKAJ TI JE VŠEČ 
JESEN? 

(misli naših prvošolcev) 
Ker rastejo gobe., 
Ker mah porjavi: 
Ker so drevesa lepih barv in j ih je 

lepo gledati. 
Ker je gozd lep. 
Ker ježek zaspi. 

, Ker mi listje pada na glavo. 
Ker nabiramo jabolka. 
Ker je mnogo sadja. 
Ker smo imeli papirno akcijo. 
Ker bomo nabirali želod in divji 

kostanj za srnice. 
N i mi všeč, ker je hladno. 
N i mi všeč, ker preveč piha veter. 
N i mi všeč, ker so drevesa gola. 

Novinarski krožek 
OŠ Prežihov Voranc 

Upokojencem v 
Mojstrani je pela 

operna pevka Rina 
Kavalar 

Društvo upokojencev Dovje -
Mojstrana vsako leto organizira 

srečanje starejših upokojenih kraja
nov in bolnikov ter težjih invalidov. 

Letos je bilo to srečanje še poseb
no prijetno in veselo, ker nam je pe
la operna pevka Rina Kavalar ob 
spremljavi Francija Bruna. Udele
ženci srečanja so bili veseli in zado
voljni, ob sladkem prigrizku pa so 
sproščeno kramljali in obujali spo
mine. 

Rini Kavalarjevi in Franciju Bru
nu se za prijeten in kvaliteten na
stop v društvu upokojencev najlepše 
zahvaljujemo. Program sta izvedla 
brezplačno, niti za prevozne stroške 
nista hotela povračila. S tem sta na
šim starejšim občanom in invalidom 
dala nepozaben darilni prispevek. 
Pohvala velja tudi vestnim organiza
torjem srečanja, pripravljalcem pri
grizka in vsem tistim, k i so kakorko
l i pomagali. 

Srečko Zima 

Hm, Hm. 
Stojan Stojčevski je na seji zvez

nega sveta za vprašanja družbene 
ureditve v imenu predsedstva jugo
slovanskih sindikatov izjavil, da de
lavci nasprotujejo uzakonitvi stavk. 

Iz poročila s te seje (Delo, 28. okto
ber) sicer ne zvemo, na podlagi 
kakšnih raziskav ali javne razprave 
naj bi predsedstvo delavske razred
ne organizacije v Jugoslaviji prišlo 
do take ugotovitve, vemo pa, da je 
Jugoslavija podpisnica mednarodne 
konvencije ,o pravici delavcev do 
stavke. 

No, nekdo je najbrž povsem samo
voljno, v nasprotju z interesi jugo

slovanskega delavskega razreda, 
podpisal takšno konvencijo. A ker je 
že podpisana, bi bilo mogoče prav, če 
bi najvišji politični forum delavske 
organizacije delavcem dopustil mož
nost, da v svojih samoupravnih ak
tih te stvari uredijo tako, kot se j im 
v nekem okolju zdi najbolj primer
no. 

"Praktični rezultat ob možnosti 
svobodne izbire ene ali druge alter
native bi seveda pokazal, na kate
rem bregu pravzaprav stoji Stojčev
ski: na strani delavcev ali na strani 
neke odtujene vodstvene elite? 

Orejhnk 

V jeseniškem gledališču bo v četrtek, 30. oktobra, ob 19.30 na sporedu 
prva domača premiera v tej sezoni. Predstavili bodo dramo Tone Cufarja 
L J U B E Z E N V K L E T I . Režiser predstave je Vera Smukavec, scenograf Jože 
Bedič, medtem ko bodo nastopili igralci Tatjana Košir, Ivan Berlot, Irena Le-
skovšek, Mira Bolte, Elizabeta Znidaršič, Rado Mužan,Janez Kristan in 
Franci Znidaršič. 

Abonmajske predstave se bodo zvrstile v naslednjih dneh. 

I N T E G R A L 
TOZD Medkrajevni potniški promet, 
delavnice in turizem Jesenice 

VOZNI RED 
avtobusnih prevozov ob dnevu mrtvih na Blejsko 

Dobravo 

Od 27. do 31. oktobra bodo redne vožnje okrepljene z dodatnimi 
avtobusi, v soboto 1. novembra pa bodo avtobusi vozili po naslednjem 
voznem redu: -
A) Hrušica—Blejska Dobrava—Pokopališče 
7.38 9.08 10.38 12.38 13.38 -15.08 16.38 
B) Pokopališče—Blejska Dobrava—Hrušica 

8.45 10.15 11:45 13.15- 14.45 16.15 17.45 fglAft 
C) Bolnica—Blejska Dobrava—Pokopališče 

6.03 7.15 7.45 8.15 8.45 9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45 
16.15 16.45 ,._17.15 ^.4^18.45 21.00 
D) Pokopališče—Blejska Dobrava—Bolnica VV 
6.30 7.45 8.15 8.45 " 9.15 9.45 10.15 10.45 11.15 

11.45 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 ' 15.15 15.45 
16.15 16.45 17.15 17.45 18.45 21.30 
E) Koroška Bela—Blejska Dobrava—Pokopališče 
8.30 10.30 12.30 14.30 15.30 
F) Pokopališče—Blejska Dobrava—Koroška Bela 
9.30 11.30 13.30 15.00 17.30 
G) Tomšičeva ulica—Gimnazija—BI. Dobrava—Pokopališče 
10.30 14.30 
H) Pokopališče—BI. Dobrava—Gimnazija—Tomšičeva ulica 
11.30 16.30 
I) Bolnica—Podmežaklja—BI. Dobrava—Pokopališče 
10.30 14.30 
J) Pokopališče—BI. Dobrava—Podmežakla—Bolnica 
11.30 16.30 

Tudi v nedeljo in ponedeljek 2. in 3. novembra bodo redne vožnje 
okrepljene z dodatnimi avtobusi. 

Informacije zahtevajte po telefonu 81-953. 

Vse krajane krajevne skupnosti Edi Giorgioni Javornik - Koroška 
Bela obveščamo, da bo 

spominska svečanost ob dnevu mrtvih 

v soboto, 1. novembra, ob 10. uri v parku talcev na Koroški Beli . 

Obvestilo invalidom 

Društvo invalidov Jesenice obvešča svoje člane, k i v letošnjem le
tu praznujejo svoj življenjski jubilej (50., 60 ali več let), da bo letos pr
vič organiziralo družabno srečanje jubilantov, ki bo v soboto, 22. no
vembra, v Kazini na Jesenicah. 

Peto prednovoletno praznovanje bo prav tako v Kazini na Jeseni
cah, 20. decembra 1986. 

Interesente obeh srečanj prosimo, da se prijavite pri svojem po
verjeniku ali v pisarni društva, kjer boste "dobili vse ostale informaci
je. 

Težje invalide bomo obiskali na domu ob 29. novembru in Novem 
letu. 

Invalide prve kategorije in težje invalide obveščamo, da imajo 
prednost pri nabavi kurjave za zimo na podlagi potrdila, k i ga dobite v 
pisarni društva. Dobavo omogoča Merkur Kranj — TOZD Univerzal 
Jesenice. Tej delovni organizaciji, kakor tudi drugim v občini, se iskre
no zahvaljujemo za razumevanje do invalida - občana. Delovna enota 
Univerzala Jesenice nam materialne pomoči pri prevozu se nikdar ni 
odrekla. 

Odbor društva 

( \ 
ZDENKA T0RKAR-TAHIR 3 4 

R a z v o j 
d e l a v s k e g a 

n a s e l j a v 
Podmežakl i \ 

Cesta 1. maja 79 
Informatorka: Hribar (Kiršner) Magdalena, rojena leta 
1930 na Jesenicah. 

Informatorkini stari starši (po očetovi strani) po rodu 
Korošci so se naselili na Jesenicah ob prelomu stoletja. Ded 
se je.zaposlil v tovarni in pozneje dobil tovarniško stanova
nje v baraki (na današnji cesti 1. maja 2). Ko se je sin poro
čil z Magdalenino mamo, doma iz Gorij, sta sprva živela pri 
Kristan na Javorniku. Mama je delala v javorniški vrtnari
j i , oče pa v martinarni. 

»Ker je dobil prepih in se mu je v glavi nabiral gnoj, je 
bil dolg po bolnicah.« Pozneje se je kot bolničar zaposlil v 
tovarniškem rešilnem oddelku in zaprosil za 50 000'dinar
jev gradbenega predujma. Zidarskemu mojstru iz Komen
de je plačal 14 828 dinarjev, stroški za v letu 1937 izgotovlje-
no hišo pa so znesli okoli 50 000 dinarjev, (v času ko je me
sečna plača kvalificiranega tovarniškega delavca znašala 
okoli 3000 dinarjev). Vsa predvojna leta so odplačevali po 
400 dinarjev na mesec. Dolg pa ni bil poravnan niti po vojni, 
ko je moral oče odplačevati stricu, k i je zanj plačeval dolg v 
času, ko je bila očetova'družina izseljena. 

V pritličju hiše, ki je merila 50 m ! so bil i naslednji pro
stori: soba (25 m !), kuhinja (17,5 m !) in vežica s »straniščem 
na štrbunk« (7,5 m !). Oprema prostorov pa je bila naslednja: Družina pred hišo leta 1939 

V vežici je bila le manjša stalaža za čevlje. V kuhinji, 
na steni za vhodnimi vrati, so bile obešene ptičje kletke, ki 
j ih je izdelal oče. Ptiče (»scajglce«, »štiglce«) je na limanice 
ujel v bližnjem gozdu. Ob isti steni je bil tudi prostor za 
manjšo stalažo, na katere vrhnjo polico so postavljali »kibl-
na« (vedra) vode, na njeno spodnjo polico pa pralna sred
stva — »sidol« in milo. Na naslednjo steno je bila pritrjena 
polica za škatle z moko, »cukrom« (sladkorjem), in 
pod njo še manjša omara za posodo. »Kredenco« (dvodelno 
kuhinjsko omaro) so si nabavili šele tik pred vojno. V kotu 
naprej je bil vgrajen velik zidan štedilnik s kotli in nad 
njim »šefelpantel« (drog za obešanje zajemalk), na katerem 
je viselo po 5,6 zajemalk in lopatico za palačinke. Te so bile 
le v okras. V nasprotnem kotu pa je stala miza s tremi »što-
kerli« in stolom. Nad štedilnikom in nad mizo je bil vedno 
obešen tudi vezen stenski prt. Namiznega pa je mama pred 
jedjo odstranila. Lesena tla (ladijski pod) so po ribanju pre
kr i l i s papirjem in »krompirjevimi žaklji«. 

V sobi je bila zakonska postelja, pred njo miza in poste
lja za obe hčeri. Ob steni je stala »psiha« (omarica z visokim 
ogledalom) in »kosten« (omara s predalom spodaj in zgor
njim delom za obešanje oblek). Nad dvojno posteljo je na zi
du visela nabožna slika (z motivom sv. Marije). Sobo sta 
krasila še dva »našopana« (nagačena) jastreba, k i ju je ulo
vi l oče. 

Popravek 

V 32. nadaljevanju »Razvoj delavskega naselja v 
Podmežakli« je bil objavljen stavek »si moral imeti 
veze. Zato sem šla prosit, da so ga vzeli«, k i se je izka
zal za neresničnega oziroma je formuliran nerodno in 
se ga lahko tudi napačno razume. Na željo informa-
torke Rozalije Oblak in avtorice nadaljevanja obja
vljamo, da Rozalija Oblak ni šla prosit v Železarno, 
da bi vzeli moža v službo. 

V J 
_ J 



Pohvale za lepe rože in varstvo okolja 
Za posebno prizadevanje v akciji — Lepe rože in varstvo okolja — 

pri Turističnem društvu Jesenice so bili v letu 1986 pohvaljeni nasled
nji krajani: 

CESTA REVOLUCIJE: Manda Bakič; Marija Brudar, Pavla Fre-
lih, Ljubo Galič, Valentina Ipavec, Martina Medja, Mi lka Mitkovski, 
Milka Perat, Park pred stolpičem št. 12 (urejajo Ivanka Rotar, Angela 
Brajc in Angela Ličof), Peter Pavlic, Vera Rebolj, Marija Svetina in 
Marija Uršič. 

C E S T A CIRILA TAVČARJA: Vera Dermota, Ljudmila Lenardič, 
Štefka Langus, Behija Mulalič, Polona Pavlic, Alenka Prelac, Anka 
Pukšič, AngelaKustja, Nežka Tišler in Marija Zorman. 

Turistiqrioi društvo ,q r;-tdm-»von. t onxk 
Jesenice 

DEŽURNI TRGOVINI 
V petek, 31. oktobra bodo na 

Jesenicah dežurne trgovine: 
ROŽCA, samopostrežna tr

govina na Plavžu (Čufar), Ti
tova 79; 

DELIKATESA, samopostre
žna trgovina Kasta 1, C. žele-
zarjev 20 in 

DELIKATESA, Kasta 3 (na 
Koroški Beli), V. Svetina 8/a. 

Vse trgovine s prehrambe
nim blagom so odprte od 7. do 
16. ure, dežurne trgovine pa 
od 7. do 18. ure. 

Kaj bomo gledali v kinu 

REVIJA NAJBOLJ GLEDANIH FILMOV DISTRIBUCIJE 
»KINEMA FILM« OB 40- LETNICI KINEMA FILMA 

KINO PLAVŽ JESENICE 
4. novembra, ob 18. in 20. uVi, ŽRELO, amer. barv. srh-

ljivka. Režija: Steven Spielbergif^ajd: Roy Scheider.Ro
bert Shaw, Richard Dreyfuss. ZLATI GLOBUS za glasbo, 
trije OSKARJI! Vt e . ; .', 

6. novembra, »b 18. in 20. uri? VOJNA ZVEZD, amer. 
barv. fant. film. Režija: George Lucas. Igrajo: Mark Mamili. 
Peter Cushing. Šest OSKARJEV! FEST 78! 

7. novembra, ob 18. in 20. uri BLIŽNJA SREČANJA 
TRETJE VRSTE, amer. barv. fant. film. Režija: Steven Spi-
elberg.Igrajo: Richard Drevfuss, Francois Truffaut. Dva 
OSKARJA! FEST 79! 

8. novembra ob 17.45 in 20. uri SUPERMAN I, amer. 
barv. fant. film. Režija: Richard Donner. Igrajo: Christoper 
Reeve, Marlon Brando, Margot Kidder, Gane Hackamn. 
FEST 80! 

9. novembra ob 16. in 18. uri E. T. — VESOLJČEK, 
amer. barv. fant. film. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: 
Henry Thomas, Dee Wallace. Štirje OSKARJI! 

10. novembra ob 17.45 in 20. uri JEDIJEVA VRNITEV, 
amer. barv. fant. film. Režija: Richard Maquand. Igrajo: 
Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fischer, Alec Guinnes. 

11. novembra ob 18. in 20. uri INDIANA JONES, amer. 
barv. pust. film. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Harrison 
Ford, Kate Capshavv. 

DEŽURNA LEKARNA ' 
V novembru je za občini 

Radovljica in Jesenice dežur
na lekarna.Bled. r m — i 3 

Vidova "'b . 3iLfri LTr̂ y i j J i m B 

. Rešitev,križanke \/. 12. šte
vilke Železarjac zibale so ,ubso 

Sekač, stik, Kodama, Pliva, 
politik, Risan, Pariš, Rosi-
nant, London, rosa," Lennon, 
strina, Oto, taksa, let, risa, No, 
Nkomo, ostrostrelka, St, Be-
Iak, Rg, prekis, Karnak, Brno, 
Stra vinski, Rakovec, Ivana, 
Nias, ral, ZE. : : : \ / 

Z A H V A L E 

Ob mnogo prerani izgubi naše 

ANICE SMOLEJ - ČOPOVE ANE 

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, prijateljem, sosedom, znan
cem, sovaščanom, sostanovalcem in 
vsem, ki ste jo imeli radi ter jo bodri
li med njeno dolgotrajno boleznijo, 
jo spremili na poslednji poti in j i z 
obilico cvetja izkazali svojo pozor
nost. 

Iskrena hvala društvu invalidov 
za tovariško pomoč, k i j i je lepšala 
njen vsakdan ter Konobljevi za po
slovilne besede ob njenem slovesu, 
otrokom osnovne šole Tone Čufar, 
osebju zdravstvenega doma, pevske
mu zboru iz Žirovnice za zapete žalo-
stinke in duhovniku za opravljen 
obred. 

Vsi njeni 

Ob smrti našega dragega moža, 
očeta, starega očeta, brata, tasta, 
svaka in strica 

LOVRA NOČA 
upokojenca Bolnice Jesenice 

se iskreno zahvaljujemo vsem, k i ste 
ga v težki bolezni obiskovali in nam 
v trenutkih težkega slovesa stali ob 
strani. Najlepša hvala zdravnicama 
dr. Rojčevi in dr. Dežmanovi, Planin
skemu društvu Jesenice, postaji 
GRS in Zvezi borcev Jesenice za vso 
skrb in pozornost. Hvala tudi pev
cem Društva upokojencev Jesenice 
za zapete žalostinke in župniku za 
pogrebni obred. 

Zahvaljujemo se tudi vsem, k i so 
našemu Lovru darovali toliko cvetja 
in ga tako številno spremili na nje
govi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Iva s hčerkami 
in ostalo sorodstvo 

Ob boleči, nenadomestljivi izgubi 
drage hčerke, žene, mamice in stare 
mame 

MARIJE JASENC 

se najtopleje zahvaljujemo sosedom 
Pereljnovim, Kajženkovim, Žlindro-
vim in Konarjevim za njihovo nese
bično pomoč, zahvaljujemo se sindi
katu Železarne, H V J , garaži Tran
sport, vsem sodelavkam in sodelav
cem H V J za denarno pomoč ter žup
niku za pogrebni obred. 

Najlepša hvala tudi vsem za daro
vano cvetje in številno spremstvo na 
njeni zadnji poti. 

Vsem in vsakemu še enkrat hvala. 
Vsi njeni 

V 58. letu je po težki bolezni 18.ok-
tobra umrla 

DRAGA AŽMAN 
rojena KAMPIČ 

Na njeno željo smo jo pokopali v 
Miinchnu v družinskem krogu. 

Žalujoči: sin Bojan, Hans 
in družina Kampič 

Osnovni organizaciji sindikata 
TOZD Vratni podboji se zahvalju
jem za denarno pomoč v času moje 
bolezni. 

Franc Kadunc 

Osnovni organizaciji sindikata 
TOZD Valjarna bluming stekel in iz
vršnemu odboru sindikata Železar
ne Jesenice se zahvaljujem za po
moč v času mojega bolovanja. 

Kristina Kovač 

Gledališče Tone 
Čufar 

V gledališču Tone Čufar na 
Jesenicah imajo nocoj pre
miere drame Toneta Čufarja 
LJUBEZEN V KLETI. 

Igra bo na sporedu še: 
v nedeljo, 2. novembra, ob 

19.30 za izven, 
v četrtek, 6. novembra, obs*f 

19.30 za abonma in izven, 
v petek, 7. novembra, ob 

19.30 za abonma in izven. 

Poleg tega pripravljajo še 
prvo prireditev v koncertnem 
abonmaju. V soboto, 8. no
vembra ob 19.30 bo na Jeseni
cah gostoval 

PLESNI ORKESTER RTV 
UURUANA s pevko 

DITK0 HABERL. 

KINO ŽELEZAR 
31. oktobra, amer. barv. trasiko-

medija LET NAD KUKAVIČJIM 
G N E Z D O M ob 17. in 19.15. Ob 21.30 
amer. barv. krim. film ZA ŽIVLJE
N J E G R E . 

1. novembra, amer. barv. tragiko-
medija L E T NAD KUKAVIČJIM' 
G N E Z D O M ob 17. in 19.15, ob 21.30 
premiera amer. barv. filma R E K A . 

2. novembra, ital. barv. akcij, film 
G A N G S T E R J A NEŽNEGA SRCA ob 
10. uri, ob 15. uri amer. barv. akcij, 
film N A V A H O G R O M , ob 17. in 19. 
uri"1 amer. barv. glasb, akcij, film 
ELIJEV OGENJ. 

3. novembra, premiera amer. barv. 
znan. fant. filma VRNITEV V PRI
HODNOST ob 17. in 19. uri. 

"4: novembra, amer. barv. znan. 
fant. film VRNITEV V PRIHOD
NOST ob 17. in 19. uri. , . . . 
-^'Sl-^novembra, amer. barv. znan. 
fant. film VRNITEV V PRIHOD
NOST ob 17. uri, ob 19. uri angl. 

" ^arv. pust. film G R E Y S T O K E — L E -
^ E J f D A O T A R Z A N U . 

0. novembra, amer. barv. krim. 
film ZA ŽIVLJENJE G R E ob 17„in 
19.,.uri. . . 

KINO PLAVŽ 
31. oktobra, amer. barv. film ELI

J E V OGENJ ob 18. in 20. uri. 
1. novembra, amer. barv. glasb, 

akcij, film ELIJEV OGENJ ob 18. in 
20. uri. 

2. novembra, hongkon. barv. kung 
fu MORILEC KINGFISCHER ob 16. 
uri, ob 17.45 in 20. uri amer. barv. 

tragikomedija LET NAD KUKAVIČ
J I M G N E Z D O M . Cene zvišane! 

3. novembra, franc. barv. komedi
ja G A D J E NA POČITNICAH ob 18. 
in 20. uri. 

4. novembra, amer. barv. srhljivka 
ŽRELO ob 18. in 20. uri. 

5. novembra, ZAPRTO! 
6. novembra, amer. barv. fant. film 

VOJNA ZVEZD ob 18. in 20. uri. 

KINO DOVJE 
2. novembra, amer. barv. akcij 

film N A V A H O G R O M ob 20. uri. 
4. novembra, amer. barv. tragiko

medija LET NAD KUKAVIČJIM 
G N E Z D O M ob 20. uri. 

KINO KRANJSKA GORA 
31. oktobra, angl. barv. pravljična 

grozljivka VOLČJA DRUŠČINA ob 
20. uri. 

4. novembra, amer. barv. CS akcij, 
film K O M A N D O S ob 20. uri. 

RAZSTAVNI SALON D0LIK 
JESENICE 

V razstavnem salonu DO-
U K DPD Svoboda Tone Čufar 
Jesenice je do vključno 5. no
vembra na ogled razstava slik, 
ki so jih ustvarili udeleženci 
letošnjih planinskih slikar
skih kolonij Vrata in Vršič. 

Salon je odprt vsak dan, ra
zen ob sobotah in nedeljah, od 
9. do 12. ure in od 16. do 19. 
ure. 

Grevstoke. Legenda o Tarzanu, gospodarju opic 

Spoštovani 
vrtičkarji! 

Turistično društvo Jesenice 
obvešča vse obdelovalce vrtič
kov na Plavškem travniku 
(med železniškima programa 
na Hrušico in Koroško), da 
bodo špedicije pričele na tem 
prostoru predvidoma že letos 
urejati parkirne prostore in 
da zaradi tega vrtičkov ne bo 
več. 

O dogovorih v zvezi s tem 
vas bomo še obvestili. 

Turistično društvo 
Jesenice 

Nasprotno kot v filmu Ognjene 
kočije (prvi film Hugha Hudsona za 
katerega je prejel številne Oskarje), 
k i so ga krit iki zaradi ne ravno de
mokratičnega obravnavanja social
no - politične tematike in britanske
ga Imperija zelo napadli, je Legenda 
o Tarzanu neusmiljena analiza ed-
wardianske družbe. Neusmiljena je 
slika frustriranih Angležev, k i so se 
podali v širni Imperij, da bi kolonizi
rali tuje domovine. Filmu uspe pred

staviti konflikte človeka, navajenega 
na vse vrste nasilja, ki j ih lahko sre
čaš v opičjem svetu, je pa popolno
ma nepripravjen na skrito nasilje 
edwardianske Anglije. Kot beremo v 
spremnem listu Filmskega gledališ
ča, se režiser pooseblja s svetovnim 
nazorom tistih, k i imajo Tarzana za 
velik odmik od urnika ježe, čaja ob 
petih in pogovora o vremenu. Sme- . 
mo reči, da je Hudson iskreno kon
servativen. 



Hokej na ledu 

Hokej na ledu 

V petek, 31. oktobra, ob 18. urif 

Kranjska gora Gorenjka : Vojvodina 

V torek, 4. novembra, ob 18. uri: 

Jesenice : Medveščak 

ALI JE TO POTREBNO? 
Osrednja tema enajstega kola državne

ga prvenstva je bila tekma Kompas Olim-
pi j a.Kranjska gora, ki so jo Kranjskogor-
ci izgubili s 3:11 (2-2, 1:4, 0:5). Igralci in 
vodstvo so bili ogorčeni nad sojenjem 
sodnika Rusa in obnašanjem nekaterih 
hokejistov Kompasa Olimpije. 

»Na fante sem ponosen,« so bile prve 
besede trenerja Cirila Klinarja - Lila. 
»To, kar smo pokazali v Ljubljani, vrača 
zaupanje v jeseniški hokej. Ze v sedmi 
minuti smo vodili z 2:0, pred in po tem pa 
smo imeli vsaj še tri izredne priložnosti, 
da bi vodstvo tudi povečali. Fantje so 
igrali tako, kot je treba in kot si želim, 
vendar jim Ljubljančani, vsaj v prvi tret
jini, kljub temu, da so rezultat izenačili, 
niso mogli do živega. Po prvi tretjini sem 
slišal izbruh lepih besed ljubljanskih ho
kejskih delavcev, kako imamo na Jeseni
cah zelo dobro politiko, ker vztrajamo s 
Kranjsko goro. Tudi s pohvalami niso 
skoparili. Toda, kar se je potem zgodilo, 
ljubljanskemu hokeju ni v čast. Še sredi 
druge tretjine so domačini tesno vodili le 
s 4:3, ko pa so videli, da nas ne bodo pre
magali kar tako, so začeli z grobostmi. 
Ker jim je to dovoljeval sodnik Rus, so s 
tem' nadaljevali in poškodovali nekaj 
igralcev, večina pa je imela ob koncu pot-
pludbe. Še posebej so pri tem prednjačili 
Sekelj, Prusnik in M. Pajič. Zares žalo
stno, kajti mi v Ljubljano nismo odšli po 
zmago. To je vsem jasno. Kakovostna ra
zlika je prevelika, toda igrali smo pošte
no in dobro. Ob tem je zanimivo, da je 
sodnik Rus izključeval naše igralce tudi 
za malenkosti , očitne prekrške in uma
zano igro domačinov pa je kaznoval le 
poredkoma. Prav zaradi tega in dejstva, 
da nas je krepko oškodoval tudi v Zagre
bu proti Medveščaku, bomo zahtevali, da 
nam v nadaljevanju prvenstva ne sodi 
več.« 

Kaj je vzrok za nevšečnosti na lju
bljanskem ledu? 

»Res ne vem. Namesto, da bi bil interes 
tudi ljubljanskega hokeja, da bi Kranjska 
gora igrala med šestimi najboljšimi v 
drugem krogu državnega prvenstva, ker 
je potovanje na Jesenice v primerjavi s 
Sarajevom ali Zagrebom za Ljubljančane 
najkrajše in najmanj naporno, so nam 
poškodovali nekaj igralcev, kar nam bo 
zelo škodilo v igri s Crveno zvezdo. Res 
se sprašujem, ali je to potrebno, vsekakor 
pa Kompasu Olimpiji ni v čast, saj je to 
moštvo, ki je precej boljše od Kranjske 
gore in je najresnejši kandidat za prvaka. 
Vendar je pri vsem tem najbolj pomemb
no, da smo v Ljubljani pokazali, da hokej 
na Jesenicah še dolgo ne bo propadel.« 

KOMPAS OLIMPIJA: 
KRANJSKA GORA GORENJKA 

11:3 (2:2, 4:1,5:0) 
Hala Tivoli. Gledalcev 1500, sodniki 

Rus (Beograd) ter Curk in Čemažar (Lju
bljana). 

Strelci za Kranjsko goro so bili: Pajk, 
Tušar in Miha Lah. 

Do zaključka prvega dela državnega 
prvenstva je ostalo še pet kol. V štirinaj
stem kolu, ki bo izjemoma v petek, gostu
jejo Jeseničani v Beogradu, kjer se bodo 
pomerili s Partizanom, na Jesenicah pa 
bo dvoboj med Kranjsko goro in Vojvodi
no. 

V torek, 4. novembra, bo petnajsto ko
lo. Hokejisti Jesenic bodo gostili Medveš-
čaka Gortan, Kranjska gora pa bo gosto
vala v Sarajevu pri Bosni. 

D. 

SINDIKALNO PRVENSTVO JESENIŠKE OBČINE 
V KEGLJANJU NA ASFALTU IN STRELJANJU 

Člani komisije za šport in rekrea
cijo pri občinskem svetu zveze sin
dikatov na Jesenicah so v oktobru 
organizirali občinsko sindikalno pr
venstvo v kegljanju na asfaltu in 
streljanju z zračno puško. Značil
nost tekmovanj je bila skromnejša 
udeležba kot pretekla leta. Eden od 
vzrokov je verjetno tudi ta, da so 
tekmovanja prezgodaj, letos je bila 
izredno lepa jesen, tako da ljubitelji 
športa in rekreacije še niso imeli do
volj priložnosti za trening različnih 
športnih panog v zaprtih prostorih. 
Pri občinskem sindikalnem svetu 
tako razmišljajo, da bodo prihodnje 
leto tekmovanja organizirali kasne
je. 

Za uspešno izvedbo kegljanja v 
Podmežakli so poskrbeli člani kluba 
za kegljanje na asfaltu Jesenice, za 
izvedbo streljanja z zračno puško na 

s,, avtomatskem strelišču v Delavskem 
domu na Javorniku pa člani Strel
ske družine Triglav Javornik - Ko
roška Bela. 

REZULTATI: 
KEGLJANJE NA ASFALTU: 

Moški ekipno: 1. Gradiš — TOZD 
Jesenice 775 kegljev, 2. ŽG TOZD za 
Promet Jesenice 768, 3. Društvo 
upokojencev Jesenice 768; Posa
mezno: 1. Milan Rijavec (TOZD Uni
verza! Jesenice) 213, 2. Janko Kava-
lar (Društvo upokojencev Jesenice) 
203, 3. Jože Gregorčič (ŽG TOZD Je
senice) 203; Registrirani tekmo
valci: 1. Miran Sluga (Gradiš TOZD 
Jesenice) 210, 2. Bogdan Langus 
/Sind. konf. ZJ), 3. Drago Tarman 
(Gradiš TOZD Jesenice); 

Ženske ekipno: 1. Sind. konf. ŽJ 
464, 2. TOZD Univerzal Jesenice 436, 
3. Planika TOZD Breznica 419; 

Posamezno: 1. Zdenka Vogrič 
(Sind. konf. ŽJ) 182, 2. Olga Kajdiž 
(TOZD Univerzal Jesenice) 175, 3. 
Cilka Baloh (Gradiš TOZD Jesenice) 
166. 

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO 
Moški ekipno: 1. Železarna Jese-

BALINARJI RADOVLJICE IN 
JESENIC USPEŠNI V ITALIJI 
V r.edeljo, 26. oktobra sta se ekipi Ra

dovljice in Jesenic udeležili tradicional
nega mednarodnega balinarskega turnir
ja v Ronchiju v Italiji. SodelovaTa so mo
štva iz Trsta, Gorice, Tržiča (Monfalcone) 
in Ronchi iz Italije, razen Jeseničanov in 
Radovljičanov pa še člani Železničarja iz 
Postojne. Obe gorenjski ekipi sta se odli
čno izkazali. Radovljičani so za domačini 
iz Ronchija dosegli drugo, Jesenicačni pa 
tretje mesto. Kar lep uspeh za konec ba
linarske sezone. 

niče I 505 krogov, 2. Postaja mejne 
milice Jesenice 499, 3. Žel. Jesenice 
TOZD Vzdrževanje I 493; 

Posamezno: 1. Pavel Jezeršek (ŽG 
TOZD za Promet Jesenice) 182, 2. 
Vojko Grebenšek (Iskra Blejska Do
brava) 180, 3. Peter Basara (Zelezar-
naJesenice) 176; 

Ženske ekipno: 1. Dom dr. Fran
ceta Berglja Jesenice 402, 2. Iskra 
Blejska Dobrava 299, 3.Gradis TOZD 
Jesenice 296; 

Posamezno: 1. Majda Kralj (Drur 
štvo upokojencev Jesenice) 174, 2. 
Zanka Močnik (Dom dr. Franceta 
Berglja Jesenice) 156, 3. Damjana 
Bandelj (Gradiš TOZD Jesenice) 136. 

J.R. 

Sindikalno prvenstvo 
Železarne v 

streljanju z zračno puško 
Od 13. do 18. oktobra je bilo sindikalno 

prvenstvo Železarne v streljanju z zračno 
puško na strelišču na Javorniku. Tudi le
tos se je izkazalo, da je jesenski termin 
manj prikladen kot spomladanski. Pr
venstvo v streljanju je bilo vedno najbolj 
množično obiskano prvenstvo Železarne, 
dokler je bilo organizirano spomladi. 
Lansko leto pa je bilo prvič izvedeno je
seni in udeležba je takoj padla s 400 na 
komaj 171 udeležencev, letos pa celo na 
163 (4 aktivni, 25 žensk in 134 moških). 

Verjetno bi bilo bolje, če bi prvenstvo 
" ponovno prestavili na spomladanski ter
min. Tudi letos je tekmovanje izvedla 
strelska družina Triglav in svoje delo 
vzorno opravila. 

Rezultati: 
Moški: 1. Janez Otrin, Transport (175 

krogov), 2. Franc Bizjak, ETN (163 kro
gov), 3. Marjan Lužnik, RD (161 krogov), 
4. Jernej Črv, SD (156 krogov), 5. Matjaž 
Cebulj, Vzdrževanje (153 krogov), 6. Mi
loš Kernc, Transport (151 krogov), 7. Mi
ran Pihler, Vzdrževanje (150 krogov), 8. 
Mitja Košir, ETN (149 krogov), 9. Ivan 
Noč, Energetika (149 krogov), 10. Bojan 
Birk, Elektrode (149 krogov). 

Ekipno: 1. Vzdrževanje, (742 krogov), 2. 
ETN, (726), 3. SD, (709), 4. Energetika, 
(709), 5. Valjarna bluming stekel, (695), 6. 
RD, (665), 7. Žicama, (642), 8.TCSI, (606), 
9. Livarna, (586), 10. HVB, (559). 

Ženske: Iiljana Markež, KSI (120 kro
gov), 2. Milena Lužnik, ETN (118), 3. So
nja Laharnar, Elekrode (111), 4. Ana Če-
rin, Elektrode (104), 5. Julka Slamnik, 
KO - FI (100), 6. Milica Šega, ETN (100), 
7. Bojana Sušnik, ETN (97), 8. Simona 
Smolej, ETN (93), 9. Vojka Mihelič, KSI 
(87), 10. Sonja Cerne, KO - FI (87). 

Ekipno: 1. ETN (315 krogov), 2. KSI 
(267 krogov), 3. KO - FI (263 krogov), 4. 
Elektrode (219 krogov). 

Mitja Košir 

VIC - OLIMPIJA JESENICE 
112:100 (49:47) 

Dvorana Tivoli, gledalcev 200, sodnika 
Zelič (Laško) in Anderlič (Sl.Gradec), 
tekma III. kola 2. SKL — zahod. 

Jeseničani so zaigrali zelo resno in 
borbeno, toda kljub temu so doživeli dru
gi poraz v letošnjem prvenstvu. V prvem 
polčasu sta se moštvi menjavali v vod
stvu, vendar nobeno ni moglo priti do ob-
čutnejše prednosti. V začetku drugega 
polčasa je bilo stanje na igrišču podobno 
kot v prvem. Potem pa so domači v 15. 
minuti povedli s 97:84. Ko j eže kazalo, da 
so Jeseničani izgubljeni, so obrnili potek 
srečanja in se približali na 101:99 v 18. 
minuti. Takrat pa je dobil peto osebno 
napako najprej Domevšček, takoj za njim 
pa še Henič in domači so zanesljivo zma
gali. Kljub Čemii velja pohvaliti tudi Jese
ničane, ki so se dobro borili proti precej 
višjim nasprotnikom, za katere igrata tu
di občasna igralca prvega moštva Smelt 
— Olimpije, dvometraša Šehovič in To-
movič. 

JESENICE: Šučur V: 18, Janša 41, Ko
vač 2, Naumovski 7, Petemel 4, Grzetič, 
Todorovič, Henič 16, Košir, Domevšček 
12. 

KADETI: 

TRIGLAV:JESENICE 
107:69 (49:37) 

Kranj, dvorana na Planini, sodnika 
Kune in Petan (oba Ljubljana). 

Kljub visokemu porazu mladi Jeseni
čani niso razočarali, saj je bil poraz pri
čakovan, tekma pa do 25. minute izena
čena. Takrat je Triglav vodil s 56:46, Jese
ničani pa so z agresivno igro po celem 
igrišču razliko zmanjševali. Takrat pa je 
dobil (v 25. minuti) peto osebno napako 
Grahovac in razlika je začela naraščati. 
Triglav je odlična ekipa, v kateri igra en 
državni kadetski reprezentant (Subic), 

•štirje slovenski reprezentantje in še ne
kaj republiških pionirskih reprezentan-
tov. 

JESENICE: Grahovac 11, Catak, Peter-
nel 19, Rebol, Šučur P., Jovanovič 6, To
dorovič 4, Samar 10, Vauhnik 2, Milako-
vič 17. 

I. S K L — ženske 

KK JESENICE : KK 
KLADIVAR 

69:58 (28:24) 
Jesenice, telovadnica CSUI, gledalcev 

50, sodnika Pirih (NG) in Peklaj (Lj). 
Jesenice: Lah 7, Deretič 11, Šmitran 16, 

Felc 15, Bartelj, Rozman, Stražišar 11, 
Krznarič 2, Ulčar 2, Smolej 3, ZrniČ 2, Se-
fič. 

Jeseniške košarkarice so v tretjem ko
lu dosegle tretjo prepričljivo zmago inso 
poleg ekipe Iskra Delta Jezica neporaze-
ne v ligi. 

Članice Kladivarja iz Žirov so s svojo 
igro na Jesenicah potrdile, da so dobre 
košarkarice, ki igrajo izredno atraktivno 
košarko, s katero predstavljajo" ža vse 
ekipe neugodnega nasprotnika. V prvih 
minutah tekme je vse kazalo na lahko 
delo domaČe ekipe; prva peterka Jesenic 
je povedla z 12:4, nato pa nepričakovano 
popustila. V napadu so skušale domače 
igralke odločati tekmo z meti od daleč, 
kar proti agresivni obrambi gostij ni mo
glo dati rezultata. Tako so Žirovke uspele 
v 15. minuti celo povesti z 21:19. V zad
njih minutah polčasa so si Jeseničanke z 
boljšo obrambo zopet zagotovile mini
malno prednost. 

Dosti kvalitetnejšo igro pa so igralke 
obeh ekip pokazale v drugem polčasu. 
Jeseničanke so z izredno požrtvovalno 
obrambo povsem onemogočile dve najne
varnejši strelki gostij, ki sta skupaj dose
gli le osem točk iz igre, v napadu pa so 
imele odličen odstotek meta na koš, saj 
so od enaindvajsetih metov zadele koš 
kar sedemnajstkrat V teh minutah so 
gledalci, ki se jih je po dolgem Času zopet 
zbralo kar lepo število, videli tudi nekaj 
atraktivnih potez, značilnih za moško 
košarko. Jeseničanke so si s takšno igro 
priigrale 23 točk prednosti in vse je kaza
lo, da bodo gostje doživele velik poraz. 
Potem pa sta se v igro vključila do tedaj 
solidna sodnika. V zadnjih petih minutah 
sta domačim igralkam dosodila devet 
osebnih napak; s petimi osebnimi napa
kami so morale iz igre ena za drugo Kr-
znaričeva, Felčeva in Smolejeva. Gostje 
so v tem času igrale conski presing po ce
lem igrišču in vztrajno zmanjševale ra

zliko, tudi s pomočjo osebnih napak, ki 
jih sodnika enostavno nista hotela videti. 
Vendar jim tudi to nf pomagalo, da bi f.e 
izognile prepričljivemu porazu. 

Jeseniška ekipa je tudi na tej tekmi po
kazala dobro igro, kar so potrdili tudi 
gledalci in tako potrdila, da bo poleg eki
pe KK Mengeš edina resnejša nasprotni
ca ekipi Iskra Delta Jezica za prvo mesto, 
s katero igrajo nasledjo tekmo doma 15. 
novembra. /; • ' 

Ostali izidi: 
Labod : Comet 51:66 (25:38), Cerknica : 

ID Jezica 50:85 (25:41), Mengeš : Cimos 
88:58 (46:29), Metka : Slovan 60:67 (27:34), 
Pomurje : Maribor 61:49 (26:25). 

Po treh kolih sta na prvih dveh mestih 
ID Jezica in Jesenice brez poraza. 

V četrtem kolu Jeseničanke gostujejo v 
Divači pri ekipi KK Cimos, ki jih je v lan
ski sezoni na Jesenicah premagala, v tej 
sezoni pa so Jeseničanke objektivno do
sti boljše in si poraza v Divači ne smejo 
privoščiti. : ! 

JESENICE : SAVA 
79:67 (47:31) 

V trening tekmi članic Jesenic in Save 
iz Kranja je domača oslabljena ekipa 
zlahka premagala, predvsem zaradi do
bre igre v prvem polčasu, pomlajeno eki
po gostij. 

Koše za Jesenice so dosegle: Rozman 
14, Šmitran 7, Felc 14, Lah 12, Stražišar 
24, Smolej 2, Zrnič 4,Se£ič 2. 

T. 

TUDI V TRETJEM KOLU 
RADOVLJIŠKI 
KOŠARKARJI 
NEP0RAŽENI 

Košarkarji Radovljice so v tretjem ko
lu druge slovenske košarkarske lige — 
zahod, pod vodstvom trenerja Mark I ja v 
gosteh dosegli svojo tretjo zmago. Tokrat 
so v Kamniku premagali tamkajšnje mo
štvo z izidom 82:74 (polčas 40:40). Koše za 
K K Radovljica so dali: Stonjšek 21, Dež-
man 19, Erman 15, Praprotnik 9, Kozole 
8, Tušek 4, Šmit 4 in Šmit ter Podlipnik 
po 3. 

K0ND0FUESENICE 1:2 
(0:2) 

Strelca: M.Bešič, A.Bešič 
NK Jesenice: Panič, Zubanovič, Lazov, 

Mitrovič, Ibrahimovič, Džamastagič, 
M.Bešjč, A.Bešič, Husič, N.Omanovič, 
Razboršek (Pihler) 

V prvem spomladanskem kolu, ki je bi
lo že to jesen, so Jeseničani zabeležili 
svojo osmo prvenstveno zmago. Jeseniški 
nogometaši so tekmo začeli silovito in 
plod takšne igre je bil kup lepih priložno
sti, vendar so bili strelci tokrat nerazpo-
loženi. Kljub temu so po lepi kombinaciji 
celega napada (Husič, Razboršek, M.Be
šič) dosegli lep zadetek že po nekaj mi
nutah igre, svojo premoč pa so kronali v 
30. minuti, ko je A.Bešič dosegel drugi 
gol iz enajstmetrovke. V drugem polčasu 
je bila igra bolj izenačena, ker so Jeseni
čani igrali manj angažirano, predvsem v 
sredini igrišča (N.Omanovič, A.Bešič, 
Džamastagič). To so izkoristili domači 
igralci, si ustvarili nekaj priložnosti in 
celo zmanjšali izid iz upravičeno dosoje-
ne enajstmetrovke. Finiš tekme je pripa
del zopet jeseniškim igralcem, vendar pa 
so svoje priložnosti zapravili Pihler, 
A.Bešič, Husič in M.Bešič. 

V nedeljo, 2. novembra, igrajo Jeseni
čani še zadnjo tekmo, in sicer bodo gosto
vali v Bohinjski Bistrici pri moštvu Bohi
nja. 

N A M I Z N I T E N I S 

Trener Trebušak s svojimi varovanci na treningu v Podmežakli {joto: I. Ku-
činaj 

NADALJEVANJE 
REPUBLIŠKE LIGE 

Na Jesenicah je bilo odigrano drugo 
kolo republiške namiznoteniške lige. V 
prvi B ligi je članska ekipa Jesenic gosti
la ekipo Logatca ter jo premagala z viso
kim rezultatom 9.-0 in se začasno povzpe
la na vrh lestvice. Za ekipo Jesenic so na
stopili Šmitran, Babic, Pem in Ferbežar. 

Članice Jesenic so v prvi A ligi Sloveni
je imele v gosteh ekipo Semedele iz Ko
pra. Gostje so bile nadmočne ter so zma
gale s 7:2. Zmagi za Jesenice sta priborili 
Markeževa in Smolejeva, nastopili pa sta 
še Klemenčeva in Samarjeva. Članice pa 
so odigrale tudi tekmo tretjega kola, v 
kateri so Jeseničanke gostile ekipo Ka-
juh - Slovan iz Ljubljane. Gostujoča eki
pa — novinec v republiški ligi — jeseni
škim igralkam ni bila kos, zato so zlahka 
dosegle visoko zmago 7:2. Igrale so Mar
keževa, ki je dobila vse tri igre, Zupanči
čeva z dvema zmagama ter Klemenčeva 
in Samarjeva s po eno zmago. ^ 

V naslednjem kolu gostuje ekipa čla
nov Jesenic v Novem mestu in Sevnici, 
ekipa članic pa v Ljubljani proti Iliriji in 
v Hrastniku proti Kemičarju. 

/Š/ 

USPEH 

JESENIŠKIH 

STRELSKIH 

VETERANOV 

Na mestnem strelišču v Ljubljani je 
Slovenska strelska zveza 12. oktobra iz
vedla tradicionalno strelsko tekmovanje 
za veterane. Tekmovanja so se lahko 
udeležili moški nad 50 let in ženske na 35 
let. Skupaj je bilo 105 udeležencev iz 21 
slovenskih občin. Med njimi sta nastopi
la tudi dva jeseniška veterana. Med žen
skami je Majda Kralj osvojila že drugič 
zapored naslov REPUBLIŠKE PRVAKI
NJE med veterankami v streljanju z zra
čno puško. Za zmago ji je zadostovalo 178 
krogov od 200 možnih. Z malokalibersko 

Obvestilo lokostrelcem 

Člane lokostrelske sekcije 
in vse ostale interesente ob
veščamo, da bomo pričeli z 
rednimi treningi v telovadnici 
TVD Partizan Javornik - Ko
roška Bela v petek, 31. okto
bra, ob 15. uri. 

Treningi bodo trikrat teden
sko, začasni termini pa so: 

— torek od 15. do 17. ure, 
— sreda od 19.30 do 21.15, 
— petek od 15. do 18. ure. 

puško pa je s 158 krogi osvojila odlično 
tretje mesto. Med veterani nad 50 let je 
nastopil Joža Kralj, ki je z zračno puško s 
135 krogi osvojil peto mesto. 

Elida Seničak 

STRELSKI TURNIR 
POBRATENIH MEST 
Letos so se jeseniški strelci že osmič 

udeležili tradicionalnega turnirja PO
BRATENIH MEST, katerega so organizi
rali strelci pobratenega mesta VALJEVA. 
Naše strelce so prisrčno sprejeli in jim 
zaželeli dobrodošlico. V naši ekipi je na
stopilo pet članov, ki se aktivno ukvarja
jo s streljanjem. Kljub finančnim stiskam 
in slabim pripravam smo med posamez
niki dosegli dobre rezultate, ekipno pa 
smo zasedli peto mesto. 

Še posebej se moramo zahvaliti ZVEZI 
BORCEV občine Valjevo, ki je našim 
strelcem omogočila brezplačno bivanje v 
hotelu. To kaže na to, da se v drugih re
publikah in regijah veliko bolj zanimajo 
za ta šport. Pri nas pa vedno primanjkuje 
denarja, zato nas zelo skrbi, kako bomo 
organizirali tekmovanje, ko bomo na vr
sti. 

Elida Seničak 

N O G O M E T 

KOŠARKA 


