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Izobraževanje kadrov za 
Jeklarno 2 

Izobraževanje kadrov za novo jeklarno je bilo načrtovano že v investi
cijskem programu, začelo pa se je spomladi leta 1985, hkrati z uvajanjem 
procesnih računalnikov. Teoretično in praktično izobraževanje poteka do
ma in v tujini, zaključeno pa bo sredi decembra letos. 

V sodelovanju s firmo Mane-
smann - Demag so program in načrt 
izpopolnili in točno opredelili, koliko 
kakšnih delavcev bomo dali na dolo
čeno delovno mesto. Izobraževanje v 
tujini in pri domačih dobaviteljih 
opreme vodi Menasmann - Demag, 
za več kot polovico potrebnih kadrov 
pa smo teoretično izobraževanje or
ganizirali v okviru Centra usmerje
nega srednjega izobraževanja. 

Pri izobraževanju kadrov za novo 
jeklarno so poleg delavcev centra za 
usmerjeno izobraževanje in naših 
strokovnjakov kot predavateljev so
delovali tudi delavci strokovnih 
služb in temeljnih organizacij Želer 
zarne. Pomagali so predvsem pri 
prevajanju tehnične dokumentacije 
in sestavljanju skript ter reševanju 
problemov s svojega področja (ener
getika, vzdrževanje, transport). 

Odziv na izobraževanje delavcev 
za novo jeklarno je bil odličen, saj je 
bila udeležba kljub temu, da je bilo 
izobraževanje v prostem času, vedno 
stoodstotno. 

V novi jeklarni bo delalo čez tristo 
delavcev, predvsem iz stare jeklarne 
in Plavža. Teoretičnega dela izobra
ževanja doma so se delavci Plavža 
udeleževali, s praktičnimi izkušnja
mi pa so veliki problemi, ker imajo 
na Plavžu premalo delavcev, da bi si 
lahko privoščili še večtedensko 
praktično usposabljanje v tujini ah 
pri domačih dobaviteljih. Ker so 
praktične izkušnje za nemoteno delo 
v novi jeklarni nujno potrebne, j ih 
bodo morali pridobiti ob montaži 
proizvodnih naprav. 
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Prehodno obdobje od zagona nove 
jeklarne do ukinitve stare jeklarne 
in plavžev bo zaradi pomanjkanja 
delavcev izredno kritičo. Ker bo isto 
število zaposlenih moralo vsaj nekaj 
časa delati na dveh koncih, bo po
trebno veliko razumevanja in soli
darnosti, da bomo prebrodili začetne, 
težave, dokler ne bomo v novi jeklar
ni proizvedli zahtevane količine in 
kvalitete izdelkov. 

Ker se bodo omenjeni kadrovski 
problemi pojavili že v januarju 1987, 
bodo zaradi izjemnih okoliščih po
trebni tudi izredni ukrepi. Čeprav so 
takšni ukrepi zelo nepriljubljeni, bo
do v prehodnem obdobju nujno po
trebni, od naše zrelosti, solidarnosti, 
dela in pripravljenosti pa bo odvi
sno, koliko časa bodo trajali. 

Lilijana Kos 

Plavž (foto: B. Grče) 

Danes seje vseh treh zborov 
Danes, 6. novembra, se bodo na ločenih sejah sestali zbor združenega 

dela, zbor krajevnih skupnosti in družbenopolitični zbor skupščine občine 
Jesenice. Poleg potrjevanja zapisnika zadnjih sej, imenovanja dveh organov 
skupščine in delegatskih vprašanj so delegatom vseh treh zborov v razpravo 
in opredeljevanje predložene še naslednje zadeve: 

INFORMACIJA 0 GRADNJI PREDORA 
KARAVANKE IN 0 PRIPRAVAH ZA 

GRADNJO AVTOCESTE HRUŠICA -
VRBA 

Informacijo o gradnji predora Ka
ravanke in o pripravah na gradnjo 
avtoceste Hrušica — Vrba delega
tom posreduje Skupnost za ceste 
Slovenije. Gradnja predora na osno
vi skupne pogodbe med Jugoslavijo 
in Avstrijo iz leta 1977 je v polnem 
teku. V dosedanjih pripravljalnih de
l ih je bila opravljena regulacija Sa
ve, delno zgrajen novi odsek magi
stralne ceste Jesenice — Kranjska 
gora, z nekaterimi sanacijami cest
nega prehoda skozi Jesenice, in 
zgrajen je bil most bodoče avtoceste 
čez Savo. Letos pomladi je bila odko-
pana in zasidrana varovalna portal-
na stena vhoda v predor in opravljen 
izkop 120.000 kub. metrov materiala, 
k i je bil uporabljen za nasip bodoče
ga mejnega prehoda na južni strani 
Save. V poletnih mesecih so bila 
opravljena obsežna pripravljalna de
la, postavljeno je bilo naselje, delav
nica, betonarna, kompresorska po
staja, laboratorij, skladišče in druga 

-vzporedna dela. 12. avgusta so priče
l i z vrtanjem predora v geološko 

Rekordni oktober 
Streznitev ob devetmesečnih poslovnih rezultatih Železarne je 

ugodno vplivala na delo v oktobru. Start sicer ni bil najbolj ugoden, 
vendar nam je proti koncu meseca uspelo dohiteti zamujeno. Operati
vni plan za oktober je bil pri skupni proizvodnji presežen za 2 odstot
ka, plan prodaje za 3 odstotke, uslug prevaljanja je bilo kar za 42 od
stotkov več, za 24 odstotkov višji operativni plan od gospodarskega 
načrta izvoza pa je bil presežen še za 6 odstotkov. Tako srno v letoš
njem oktobru dosegli rezultate, najboljše v zadnjih dveh letih. Oblju
bljajo, da se bo to poznalo tudi pri osebnih dohodkih. 

Kljub dobrim rezultatom v oktobru, pa vendarle nimamo možno
sti, da bi do konca leta izpolnili gospodarski načrt, še zlasti, ker je v 
nekaterih temeljnih organizacijah pomanjkanje delavcev že kritično, 
pa tudi konvertibilni izvoz je mogoč le do 15. decembra. Če je za zvo-
njenje po toči že prepozno, pa bi nemara lahko začeli razmišljati o 
tem, kako preprečiti, da bi se prihodnje leto zgodba ponovila. 
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neugodni hribini, k i diktira počasno 
napredovanje del. V začetni fazi je 
dnevno napredovanje okrog enega 
metra,- kasneje pa bo to napredova
nje hitrejše. 

V zvezi z gradnjo predora bodo do 
začetka visoke turistične sezone po
leti 1987 dokončali magistralno cesto 
Jesenice — Mlaka. Izdelani so tudi 
projekti za premaknitev železniške 
proge Jesenice — Podrožca in iz
gradnjo podvoza. Zaključeni pa niso 
nekateri postopki za pridobivanje 
zemljišč za mejni plato in magistral
no cesto, k i bi j ih morali takoj in 
brez odlašanja dokončati. 

V posebnem koordinacijskem tele
su, k i ga je ustanovil -Izvršni svet 
Skupščine občine Jesenice in v kate
rem je tudi investitor projekta Kara
vanke, pomagajo usklajevati intere
se in reševati probleme, k i j ih grad
nja predora prinaša v tekoče življe
nje. To pa je še kako pomembno gle
de na čvrsto postavljene roke, na ka
tere je Jugoslavija vezana. 

Ker je investitor na območju Jese
nic, Hrušice in Mojstrane zainteresi
ran za določeno število stanovanj, je 
vložil nekaj sredstev za komunalno 
opremljanje zemljišča. Ko bo po
drobno določena cestna vzdrževalna 
baza in bo sporazumno z avstrijsko 
stranjo določeno tudi upravljanje 
predora, bo investitor posredoval na
tančne podatke o strukturi in številu 
stanovanj. Stanovanjska gradnja za 
potrebe predora naj bi se pričela v 
letu 1988,.v manjšem obsegu pa že 
prej. 

Skupnost za ceste Slovenije iz te
kočega priliva zagotavlja večji del 
sredstev za gradnjo predora in avto
ceste do Hrušice. Pri Evropski inve
sticijski banki se skupnost poteguje 
za kreditiranje druge faze predora 
Karavanke in za obvoznico mimo Je
senic do platoja pri Žirovnici oz. Vr
bi. Avstrijska stran je 1. septembra 
letos dokončno razpisala oddajo 
vseh gradbenih del na svoji strani, 
vključno z izgradnjo avtoceste od 
Beljaka do severnega portala predo
ra. Do konca leta bodo izdelani tudi 
projekti za elektrostrojno opremo 
predora, pri čemer sta se Jugoslavija 
in Avstrija sporazumeli, da bo notra
nja oprema predora enake kvalitete 
in enakih standardov. Skupnost so

deluje tudi v poslovni skupnosti za 
mejni plato in službene površine. 

Ob gradnji predora, ugotavlja po
ročilo Skupnosti za ceste Slovenije, 
ostaja trenutno odprto vprašanje ob
voza Jesenic z izgradnjo avtoceste 
od Hrušice na plato pri Žirovnici oz. 
Vrbi . Za ta odsek še niso začeti od
kupi zemljišč. Pred leti je bi l začet 
lokacijski postopek, k i pa je pozneje 
ugasnil zaradi odložitve gradnje pre
dora. Sedaj so se predpisi spremenili 
in najkasneje do leta 1988 bp treba 
izdelati lokacijski načrt, o čemer ra
zgovori že tečejo. Poročilo navaja do
sedanji potek priprav načrtov za av
tocesto in aktivnosti, k i so potrebne, 
da čimprej pride do izdelave lokacij
skega načrta in ustvarjanja pogojev 
za začetek reševanja imovinsko pra
vne in ostale, z bodočo gradnjo pove
zane tematike. 

Izvršni svet Skupščine občine Je
senice k poročilu dodaja, da so se po
datki o napredovanju del od časa pi
sanja gornje informacije do obrav
nave na sejah zborov spremenili. 
Vodja projekta Karavanke Boris M i -
koš je namreč na seji izvršnega sve
ta ocenil, da je glede na stanje pri
pravljalnih del v sedanji fazi in iz
vedbo vseh potrebnih del objektivno 
možno pričakovati dograditev avto
ceste Hrušica — Vrba s približno 
enoletnim zamikom po odprtju pre
dora Karavanke. V zvezi z gornjo in
formacijo izvršni svet delegatom 
vseh treh zborov posreduje tudi skle
pe, k i j ih je sprejel na seji 14". okto
bra. 

INFORMACIJA 0 GRADNJI ORJEKTOV 
OB KARAVANŠKEM PREDORU 

Predsednik iniciativnega odbora 
Karavanške poslovne skupnosti 
Srečko Mlinaric delegatom posredu
je informacijo o dosedanjih aktivno
stih in bodočih nalogah vseh vklju
čenih nosilcev pri izgradnji mejnega 
platoja in gospodarsko turističnih 
objektov na avtocesti Hrušica — 
Kranj. Karavanška poslovna skup
nost, k i naj bi bila registrirana do 
konca tega leta, je vključena v pro
jekt Karavanški predor z vsemi viso
kimi objekti, k i bodo v neposredni 
bližini predora oziroma avtoceste 
Hrušica — Kranj. Dosedanje aktiv
nosti in priprave za konstituiranje 
poslovne skupnosti opravlja iniciati
vni odbor, ki je bil imenovan 24. ju
nija na seji Izvršnega sveta Skupšči
ne občine Jesenice. 

V informaciji so predstavljene na
loge, k i j ih bo opravljala poslovna 
skupnost in navedene dosedanje 
aktivnosti iniciativnega odbora. Do
slej je devet organizacij združenega 
dela pristopilo h karavanški poslo
vni skupnosti in sprejelo ustrezen 
sporazum, pet organizacij združene
ga dela pa ima sporazum v razpravi 
in razpisan referendum za njegov 

(Nadaljevanje na 6. strani) 

Po prvih, še nedokončanih podat
kih statistčne službe smo v mesecu 
oktobru izdelali 124.645,1 tone skup
ne proizvodnje. Družbeni plan smo 
presegli za 1,3 %, operativni pro
gram pa za 1,7 %. Planirano količino 
so uspešno izpolnili v temeljnih or
ganizacijah: Plavž, (100,3 %), Jeklar-
na (100,8 %), Livarna (100,7 %), Va-
ljarna debele pločevine (108,2 %), 
H V Bela (106 %), H V Jesenice (101,5 
%), Žicama (108,3 %), Profilarna (111 
%), Jeklovlek (105,9 %), Elektrode 
(110,9 %) in Žebljarna (100 %). V 
TOZD Valjarna bluming - stekel, 
Valjarna žice in Vratni podboji pla
na jiiso dosegli. 

Se posebej je treba pohvaliti 
delavce temeljne organizacije 
Elektrode, saj so v mesecu ok
tobru s prizadevnim delom do
segli letošnjo rekordno proiz
vodnjo. 

V TOZD Plavž so izpolnili oba pla
na 100,3 %. Izdelali so 14.350,7 tone 
grodlja. 
• Tudi v TOZD Jeklarna s 40.207,1 
tone jekla presegajo planirano koli
čino za 0,8 %. V S M jeklarni izpol
njujejo plan 102,5 % s količino 23.955 
ton vlitega jekla, v elektro jeklarni 
pa so s 16.212 tone jekla pod planom 
(98,3 %). 

Prav tako smo boljše rezultate do
segli s prodajo končnih izdelkov in 
storitev, saj smo prodali 33.007,2 to
ne ter tako presegli družbeni plan 
za 4,6 %, operativni program pa za 
5,9 %. Uspešne prodajne TOZD so: 
Livarna (106,7 %), Valjarna bluming 
stekel (106,4 %), Valjarna debele plo
čevine (105.7 %), H V Bela (101.2 %\ 
Žičarna (108,4 '%), Profilarna (123.8 
%), Jeklovlek (117 %), Elektrode 
(12W) i n Žebljarna (104%). . \ 



doseganje skupnega cilja poslovanja »-»• zadnjih vratih« 
o z i r o m a s t r a h pred A h a j c i . k i darove p r i n a š a j o 

Človek od intervjuja zgornjim naslovom in direktnim vprašanjem napi
sanem v mastnem tisku (Zelezar, 30.10.): »Ali ni morda .prevrednotenje del 
in nalog nekakšna nesamoupravna bližnjica k sprejetju sistema nagrajeva
nja, ki so ga delavci na referendumu zavrnili?«, pričakuje jasen in nedvou
men odgovor. Žal pa je pojasnilo tako, da ga le še bolj zmede in vznemiri. ŠE 
ZLASTI, ČE SI TO VPRAŠANJE OGLEDAMO V NEKOLIKO ŠIRŠEM 
KONTEKSTU. 

Skupina, k i je pripravljala nove 
samoupravne akte, k i so že bili spre
jeti na referendumu dne 24. septem
bra in ponovljenem referendumu (v 
HVB) 9. oktobra, je iz novega statuta 
TOZD enostavno črtala določbe o 
pravicah delavcev (ostale pa so dolž
nosti), med njimi tudi določbe, da 
imajo delavci pravico sprejemati sta
lišča in odločitve pri vrednotenju* 
svojega dela in delovnih nalog, pri 
sestavljanju normativov dela za svo
je delovne naloge, pri sestavljanju, 
spremembah oziroma dopolnitvah 
opisa svojih delovnih nalog, pri obli
kovanju sistema napredovanja itd. 
Ta korak pa, kot lahko sklepamo iz 
sedanje akcije za prevrednotenje de
lovnih mest (uporabljam isti pojem 
kot komisija, čeprav bi morali govo
riti o vrednotenju del in nalog), očit
no ni pomenil nič drugega kot pri
pravo terena za vrednotenje, k i naj 
bi bilo izvedeno mirna delavcev, k i 
j ih novo vrednotenje neposredno za
deva. To, kar nismo mogli izvesti 
skozi prednja vrata, "bomo izvedli 
skozi stranska in tako boleče vpraša
nje nagrajevanja le nekako odpravi
l i z dnevnega reda. 

Da je temu nedvoumno tako govo
ri nedvoumno sklep komisije (podprl 
pa ga je tudi delavski svet Železarne 
na zadnji seji), da se »analitična oce
na kot metoda dela komisije prevede 
v kategorije in se nato na osnovi pri
merjave dopolni in oblikuje predlog 
za samoupravne organe«. Drugi dve 
varianti: dopolnitev sporazuma o 
skupnih osnovah in merilih za deli
tev sredstev za OD in dela sklada 
skupne porabe in vpeljava analiti
čne ocene ter možnost, da bi pre
vrednotili le najbolj kritična mesta, 
ki pa ne bi smela presegati 10 % 
skupnega števila delovnih mest, je 
komisija kategorično zavrnila. Gle
de sporazuma je imela pripombo, da 
bi bil postopek zelo dolg in da ni po
polne zagotovitve za uspešno zaklju-
čitev predloga (bojazen, da referen
dum ne bi ponovno »propadel«), gle
de prevrednotenja le 10 % delovnih 
mest pa pripombo, da bi imeli v tem 
primeru opraviti s stalno ponavljajo
čimi zahtevki in nezadovoljstvom. 

Takšno stališče komisije seveda 
lahko razumemo, saj je dobila zah
tevke za prevrednotenje 60 % delov
nih mest po šifrantu oziroma za več 
kot tri četrtine (76 %) zaposlenih de
lavcev Železarne. Toliko bolj jo lah
ko razumemo, ker smo si že ob 
prejšnji reorganizaciji (leta 1976) za
dali nalogo, da vrednotenje dela po
stavimo na nove osnove. 
" S strani komisije bi bilo pošteno, 

da bi povedala, da bo s pristopom za 
katerega se je odločila, prišlo do 
prevrednotenja vseh delovnih mest. 
Postopek za izračun je preprost in 
strokovnjaki, k i v komisiji delajo, se 
tega prav gotovo zavedajo. S tem, ko 
najnižji plačilni razredi napredujejo 
s prve na peto kategorijo, najvišji pa 
z 28. na 32. kategorijo in ker se staro 
razmerje med najvišjo in najnižjo 
grupo ohrani (1:4,58) pride pri enaki 
razpoložljivi masi za OD, četudi 
vmesne grupe formalno ostanejo 
iste, do prerazdelitve sredstev za 
osebne dohodke, tako da bodo prav 

te vmesne grupe, ki ostanejo iste (pa 
seveda tudi tiste, k i tudi formalno 
nazadujejo), izgubile del dohodka, k i 
bi j im pripadal po sedanjem izraču
nu. Nekomu, torej v tem primeru ti
stemu, k i opravlja najbolj enostavna 
in nezahtevna dela ter tistemu, k i 
opravlja najbolj zahtevna dela, lah
ko daš le toliko, kolikor drugim vza-
meš! Igra je preprosta, čemu bi se šli 
skrivalnice? Vseeno pa bi bilo pošte
no, da bi se povedalo, koliko bo kdo v 
tej igri izgubil in koliko kdo pridobi: 
če nekateri veliko pridobe, namreč 
drugi veliko izgube, in obratno! 

Tudi v Brelihovo (predsednik ko
misije) obljubo, da »bo tak sistem 
nagrajevanja veljal le v vmesnem 
obdobju do nove organiziranosti«, 
lahko upravičeno dvomimo. Kdo 
nam jamči, da se ne bo zgodilo tako 
kot ob prejšnji reorganizaciji, ko 
smo prav tako predvideli vpeljavo 
novega sistema vrednotenja, pa smo 
celih deset let zahtevnost del vred
notili tako kot pred letom 1976? 

Dejstev, ki govore v prid trditvi, 
da bomo to, kar nismo izpeljali skozi 
prednja vrata, izpeljali sedaj skozi 
zadnja, je torej več kot preveč. Bodi
mo vsaj toliko pošteni in si to pri
znajmo. 

Če tega, kar je očitno, ne bomo ho
teli priznati, bomo samo še bolj po
slabševali že tako razrahljano med
sebojno zaupanje in utrjevali prepri
čanje, da na sestankih ali koderkoli 
tako nima smisla ničesar reči, kajti, 
če »njim« ne bo uspelo uveljaviti svo
je volje na tak način, jo bodo pa dru
gače. Takšno stanje zavesti pa seve
da ne pomeni nikakršnega samo
upravljanja, kaj šele njegovo pogla
bljanje in razvoj. 

PA ŠE TO: 
Delavski svet Železarne je na 

7. seji, 28. maja letos obravnaval 
»Uresničevanje usmeritev za nadalj
nje delo na področju nagrajevanja« 
in sklenil, da se bo za vrednotenje 
novih delovnih nalog in za prevred
notenje delovnih nalog, k i so nasto
pile zaradi sprememb v tehnologiji 
ali pa vključitve dodatnih del upora-

Obvestilo 
1. januarja 1987 bodo v 

mestnem prometu zamenjane 
vozovnice, za katere bodo po
trebne nove slike. 

Da bi zagotovili nemoteno 
delo ter pravočasno razdelitev 
vozovnic, prosimo, da vsak 
upravičenec do prevoza v 
mestnem prometu prinese 
svojo sliko do 21. novembra 
svojim tajnicam oziroma ad-
ministratorkam personalne 
evidence. 

Oddelek za družbeni 
standard 

Na osnovi sklepa delavskega sveta delovne organizacije Žele
zarne Jesenice z dne 22. oktobra 1986 in v skladu z 91. čl. Statuta delovne or
ganizacije Železarne Jesenice ter 124. in 125. členom Samoupravnega spora
zuma o združitvi TOZD v DO Železarno Jesenice 

RAZPISUJEMO 
PROSTE D E L O V N E N A L O G E 

a) PODPREDSEDNIKA POSLOVODNEGA ODBORA DO ŽELEZARNA 
JESENICE 
za mandatno dobo 4 leta 

b) ČLANA POSLOVODNEGA ODBORA ZA SOCIOLOŠKO, PRAVNO IN 
KADROVSKO PODROČJE DO ŽELEZARNA JESENICE 
za mandatno dobo 4 leta 

Kandidat pod a) in b) mora poleg splošnih, z zakonom opredeljenih po
gojev za navedena dela in naloge izpolnjevati še naslednje pogoje: 

— da ima visokošolsko izobrazbo in pet let uspešnega dela v gospo
darstvu, 

— da je.ugleden družbenopolitični delavec z ugledom v širši družbeni 
skupnosti, 

— da ima ustvarjalen odnos do uveljavljanja in uresničevanja samou
pravljanja, do naše politične usmeritve, da je pošten, da odgovorno gospoda
ri z družbenimi sredstvi, da spoštuje zakonitost, da ima pravilen odnos do 
ljudi ter da je sposoben povezovati pravice z obveznostmi in odgovornostmi. 

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v zapr
ti ovojnici z oznako »za razpisno komisijo« v osmih dneh po objavi na na
slov: Kadrovski sektor — Železarne Jesenice, C. železarjev 8, 6427o Jesenice. 

bljala metoda neposrednih primer
jav. Sprejel je tudi tri vsebinske 
spremembe veljavnega sporazuma o 
skupnih osnovah in merilih za deli
tev sredstev za osebne dohodke (uki
nitev' stimulacije za rast produktiv
nosti, spremembo dodatkov za časo
vno razporeditev dela, sprememba 
višine J nagrade ža enkratne dosežke) 
pod-pogojeni; da j ih je najkasneje v 
roku šes t ihmesecev treba sprejeti 
na referendumu. V program samo
upravnih aktivnosti za november 
razprava o teh Šp^memb^h m pred
videna', refere"hdu?ba takbfekoč ni 
več mogoče razpisati, komisija je 
oba navedena sklepa ignorirala, de
lavski svet pa jessterir, ko je poročilo 
o njenem delu sprejel, potrdil druga
čen pristop, ne da bi svoje prejšnje 
sklepe razveljavil. Dejstvo več, k i go
vori, da hočemo novo vrednotenje 
uveljaviti skozi stranska vrata. 

Pa ne edino! 
Mimo samoupravnega sporazuma 

— torej skozi zadnja vrata — je bil 
sprejet_ sklep na 3. seji delavskega 
sveta Železarne, dne 26. novembra 
1985, da lahko nagrajevanje delav
cev elektrojeklarne odstopa ob dose
ganju planiranih rezultatov za 
20—25 % od povprečja železarne. Da
lje: sklep o stimuliranju delavcev, ki 
delajo na projektnih nalogah (6. se
ja, 4. april 1986), če sklepov, k i so bili 
na intervencijo družbenega pravo
branilca samoupravljanja popravlje
ni (valorizacija nadomestil za bolni
ško odsotnost do 30 dni, valorizacija 
nadomestil za odsotnost z dela zara
di letnih dopustov) niti ne omenja
mo. 

Nič čudnega torej ni, da vzdušje v 
kolektivu (to dokazuje tudi vrsta s 
stališča predlagatelja neuspelih re
ferendumov), spominja na izrek, k i 
so si ga izmislili Trojanci potem ko 
j im je Odisej podtaknil znamenitega 
trojanskega konja: Ne verjemi Ahaj-
cem, četudi ti darove prinašajo! 

Božidar Lakota — 
Urednik informacij 
za samoupravne organe 
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V triindvajsetih dneh meseca oktobra smo dosegli 12.682 mio din 
realizacije ali 118 %.- Čisto dokončnih podatkov še ne moremo 
posredovati, vendar smo s takimi rezultati lahko zadovoljni. Želje nas 
vseh pa so, da bi se tako dobri rezultati ponavljali tudi v prihodnjih 
mesecih. _ . . 

Uaaelek za nagrajevanje 

Zastoj svetovnega jeklarstva 
Članice Mednarodnega inštituta za jeklo in železo (11S1 > so v prvem pol

letju letošnjega leta naredile za 2,2 odstotka manj jekla kot v istem obdobju 
lanskega leta. Preprosto zato, ker več jekla ni mogoče prodati. Ob podatku, 
da se je proizvodnja jekla umirila že lani, je jasno, da ne gre za krizo iz se
demdesetih let, ampak za dolgoročne strukture spremembe na področju 
proizvodnje jekla. 

Poglavitni vzroki za vse težave 
svetovne jeklarske proizvodnje so 
prevelike kapacitete in prepočasna 
likvidacija zastarelih obratov. Hkra
ti strokovnjaki spoznavajo, da rast 
porabe jekla ni tako tesno povezana 
z gospodarsko rastjo, kot je veljalo 
doslej in da na porabo jekla začne 
vplivati šele letna rast treh do štirih 
odstotkov. Za primerjavo; rast na
rodnega dohodka v Združenih drža
vah je bila v prvem četrtletju letoš-
nega leta le 2,4 odstotka, v drugem 
četrtletju pa le še 0,6 odstotka, kar je 
najmanj po letu 1982. 

Razmere v ameriški jeklarski in
dustriji močno vplivajo tudi na vse 
ostale, zato ši j ih oglejmo nekoliko 
podrobneje. Povprečna izkorišče
nost proizvodnih kapacitet v prvem 
polletju je bila 68,8 odstotka, juliju 
pa je padla celo na 61,25 odstotka. 
Težave se še povečujejo zaradi stavk 
delavcev največjega jeklarskega 
koncema (USS), ki niso hoteli spre
jeti znižanja mezd za 3,27 dolarja na 
uro. Stečajni postopki se vrstijo, 
ameriški jeklarji zapirajo zastarele 
in nekonkurenčne obrate in množi
čno odpuščajo delavce. Jeklarski in

dustriji deloma pomaga le omejeva
nje uvoza, kar pa na drugi strani pri
zadeva porabnike jekla. 

Drugačne probleme kot Američa
ni imajo' Japonci. Zaradi naraščanja ' 
vrednosti jena je japonsko tržišče 
preplavljeno s cenejšim jeklom z 
Tajvana, iz Južne Koreje in Brazili
je. Poraba in proizvodnja jekla se 
zmanjšuje tudi v deželah Evropske 
gospodarske skupnosti. Od začetka 
letošnega leta je v EGS tudi prepove
dano državno subvencioniranje in 
pokrivanje izgub jeklarske industri
je, kar še poslabšuje položaj večine 
proizvajalcev jekla. Izjema je morda 
le britanci BSC, k i je v finančnem le
tu 1985/86 prvič imela profit. Tak 
uspeh so dosegli z zmanjšanjem le
tih kapacitet za proizvodnjo surove
ga jekla z 23 na 15 milijonov ton in z 
likvidacijo vseh zastarelih naprav. 

Za modernizacijo proizvodnje si 
zadnjih nekaj let prizadevajo tudi v 
Sovjetski zvezi, k i je največji sveto
vni proizvajalec jekla. SZ je bila do 
pred kratkim tudi med največjimi 
uvozniki jekla, sedaj pa se, zaradi te
žav z devizami, uvoz zmanjšuje. 
Hkrati pa Sovjeti povečujejo izvoz in 
s tem povzročajo dodatne težave na 
že tako utesnjenem svetovnem tržiš
ču. 

Kljub načelnim opredelitvam pro
ti zaščiti domače jeklarske industri
je se predvsem v ZDA in deželah 
EGS krepijo razne oblike necarin
ske zaščite jeklarske industrije. V 
Z D A z dodeljevanjem uvoznih kon
tingentov posameznim tujim dobavi
teljem; s tem naj bi se delež tujega 
jekla na ameriškem tržišču zmanj
šal na 18,5 odstotka. Omejevanje 
ameriškega trga pa povzroča doda
ten pritisk na tržišču EGS. Eurofer 
kot predstavnik evropskih proizva
jalcev jekla se zato brani z antidum-

. pinškimi postopki, da bi tako dose
gel podpis bileteralnih sporazumov o 
omejitvi izvoza. 

povzeto po Čeliku 

ŽELEZAR 

Popravek 
V prejšnji številki Železarja 

smo v članku Požarna varnost 
ni nikoli dovolj dobra zapisali, 
da so člani Gasilskega društva 
Žirovnica izrazili nezadovolj
stvo, ker občinsko vodstvo ni
ma posluha za njihove proble
me. Objavljamo popravek, da 
so nezadovoljstvo izrazili člani 
Gasilskega društva Smokuč, 
saj gasilsko društvo Žirovnica 
ne obstaja. 

Primerjava cen jeklarskih proizvodov Za tiste, ki nimajo 
možnosti, da bi vsak dan spremljali dogajanja na evropski borzi jeklarskih 
izdelkov, bo ta primerjava gotovo zanimiva. V tabeli so izvozne cene jeklar
skih izdelkov, ki so 20. avguta veljale na bruseljski borzi (borza), izvozne ce
ne po Metali Bulletinu (Metali Bul.), cene največjega nemškega jeklarskega 
koncema A.Thyssen (ZRN) in jugoslovanske cene jeklarskih izdelkov po i 
niku, ki je veljal avgusta (YU). Primerjava naših cen z nemškimi kaže, (to 
smo bodisi izjemno produktivni, ali pa, da nekaj ni čisto v redu. Presojo pf 
puščamo bralcem. (VIR: ČELIK 122, avgust 1986) 



Od člena do člena 
V Ekonomski politiki (20. oktober 1986, št. 1803) sem v prispevku Poceni 

privilegij, kjer so komentirane spremembe predpisov s področja delovnih 
razmerij, zasledil tudi naslednji odstavek: »Zvezni izvršni svet meni, da je 
nujno treba omogočiti večjo gibljivost delavca (tudi prekinitev delovnega 
razmerja), kadar v organizaciji pride do zmanjšanja proizvodnje, prestruk
turiranja posameznih delov organizacije, v primeru sanacije itd...« 

Ta odstavek iz omenjenega ko
mentarja in na zadnjem delavskem 
svetu sprejeti ukrepi za povečanje 
proizvodnje v zadnjem četrtletju so 
povod za nastalo pisarijo. 

Najbrž se boste strinjali s trditvi
jo, da v nas obstaja nek strah pred 
različnimi zakoni, njihovimi členi 
ter sankcijami. Tudi samoupravlja
nje z vso svojo zakonodajo ni pre
gnalo tega strahu. Mnogokrat le ne
mo opazujemo, ko nam nekdo začne 
naštevati člene ali posamezne točke, 
še zlasti, če to počne z vehement-
nostjo, ki priča o njegovi nezmotlji
vosti. Tokrat sem-skušal premagati 
ta strah in se spustil v prebiranje po
sameznih členov samoupravnega 
sporazuma in pravilnikov. Konkret
no gre za zadnje ukrepe za poveča
nje proizvodnje v zadnjem četrtle
tju, ki jih je pripravil poslovodni od
bor, obravnaval odbor za gospodar
stvo pri delavskem svetu Železarne, 
delegati tega organa pa so se strinja
li s predlaganimi ukrepi na seji 22. 
oktobra. 

V poročilu s seje delavskega sveta 
(glej 43. številko Železarja) je nave
deno, da na osnovi rezultatov poslo
vanja, predvsem pa doseženih rezul
tatov v tretjem četrtletju, veljajo 
ukrepi v okviru izrednih okoliščin 
za celotno delovno organizacijo. V 
drugi točki pa se začenja pravniško 
naštevanje v smislu »v skladu z«. 
Najprej je naveden 91. člen samou
pravnega sporazuma o združitvi 
TOZD v delovno organizacijo. Pr i 
pregledu omenjenega akta je na 29. 
strani v 91. členu določeno, da delav
ski svet sprejema tudi ukrepe izvaja
nja sprejetih planov in programov. 
Torej smo prišli do naloge delavske
ga sveta Železarne, k i je ugotovil, 
»da so nastopile okoliščine, k i nepo
sredno ogrožajo izpolnitev proizvod
nega in gospodarskega načrta delo
vne organizacije in je zato potrebno 
na delovno — pravnem področju raz
porejati delavce po 71. členu pravil
nika o delovnih razmerjih in upora
bljati odstranitev z dela po točkah 
dve in tri 142. člena in vseh točkah 
143. člena pravilnika o disciplinski 
in odškodninski odgovornosti.« 

Preden preidemo na citiranje in 
hkrati tudi (s)poznavanje omenjenih 
členov, si najprej oglejmo iz pollet
nega poslovnega poročila vzroke za 
nedoseganje načrtovane proizvod
nje: precejšnje število remontov in 
mehanskih okvar, pomanjkanje 
ustreznih delavcev v skoraj vseh te
meljnih organizacijah ter v neustre
zni kvaliteti vložka oziroma občas
nem pomanjkanju nekaterih ferole-
gur (glej poslovno poročilo januar — 
junij 1986). V devetmesečnem po
slovnem poročilu so kot vzroki za ne
doseganje načrtovane proizvodnje 
navedeni pogosti remonti in mehan
ske okvare, pomanjkanje delavcev 
ter neustrezna kvaliteta in pomanj
kanje vložka. Kot vidimo, so vzroki 
enaki, le pri pomanjkanju delavcev 
je izpuščena besedica »ustrezni« 
(??). Odgovor se nam kar sam ponu
ja: objektivni vzroki, pač v skladu s 
trenutno družbeno - politično klimo. 
Vse kaže, da subjektivnih vzrokov 
za nedoseganje proizvodnih rezulta
tov, niti najmanjših, v naši Železarni 
ne poznamo. In če smo že omenili, 
da so vzroki za nedoseganje načrto-" 
vane proizvodnje enaki v polletnem 
in devetmesečnem poročilu, se lahko 
upravičeno vprašamo, zakaj nismo 
že tedaj sprejeli ustreznih ukrepov. 
Ali na tem področju ne velja ljudska 
modrost »kdor takoj da, dvakrat da«. 
Je treba čakati, da voda začne teči v 
grlo in potem ukrepati ter se oprije
mati aktualne politične krilatice, da 
ni pomembno, kdo te je porinil v vo
do, pomembno je, kako boš izplaval. 
Pa bodi dovolj o tem. 

Vrnimo se k iskanju členov po 
pravilniku o delovnih razmerjih. 
Omenili smo že 71. člen pravilnika 
in si ga zato oglejmo: 

71. člen 
V izjemnih okoliščinah je delavec 

dolžan opravljati dela oziroma nalo
ge, ki ne ustrezajo njegovi strokovni 
izobrazbi oziroma z delom pridoblje
ni delovni zmožnosti. Izjemne okoli
ščine so predvsem primeri višje sile, 
ki je nastopila ali se neposredno pri
čakuje. 

Delavec je v primerih iz 1. odstav
ka tega člena lahko razporejen k de
lom oziroma nalogam ne glede na lo
kacijo v temeljni organizaciji. 

Izjemne okoliščine so: 
— reševanje človeških življenj in 

zdravja, 
— potres, požar, poplave in druge 

elementarne nesreče, 

— kvar surovin ali materiala, k i bi 
povzročil zastoj delovnega procesa, 

— snežne razmere, če bi povzroči
le zastoj delovnega procesa, 

— pomanjkanje surovin ali mate
riala, 

— nujna potreba po uskladiščenju 
materiala in surovin, 

—pomanjkanje energije, 
•—večje okvare, k i so povzročile 

zastoj v delovnem procesu, 
— nenadna odsotnost delavca, ka

terega delo je začeto in mora biti 
opravljeno, 

— povečanje ah zmanjšanje obse
ga dela zaradi razmer na trgu. 

V tem členu je govora le o izjem
nih okoliščinah, k i so tudi naštete. 
Res nerazumljivo je, katere okolišči
ne bi označevale sedanje stanje v 
Železarni. Tudi predzadnja alineja 
(nenadna odstotnost delavca, katere
ga delo je začeto in mora biti opra
vljeno) kaj dosti ne ustreza sedanje
mu stanju. Poleg tega je v tem členu 
govora le o izjemnih okoliščinah. 

V pravilniku o disciplinski in od
škodninski odgovornosti, v točki dve 
in tri 142. člena ter 143. člena, je do
ločeno, da je delavec začasno odstra
njen z dela, na katerem dela, in raz
porejen k drugim delovnim nalo
gam, če obstaja sum ali nevarnost, 
da bo delavec ponovno huje kršil de
lovno obveznost (2. točka) in v vseh 
primerih hujših kršitev, k i so opre
deljene v 42. in 43. členu tega pravil
nika (3. točka). Teh dveh členov ne 
bi citiral in se igral s potrpežljivostjo 
bralcev pa tudi 143. člena ne. 

Če sem iskren, ne znajdem se več 
v tem. A l i so sporazumi in pravilniki 
res tako strokovno napisani, da j ih s 
preprostim branjem in iskanjem po
vezanosti med posameznimi členi ne 
moreš razumeti, ali pa je narobe kaj 
drugega? Niso mi razumljivi presko
k i z izjemnih na izredne okoliščine, 
zakaj sta omenjena člena o disciplin
ski in odškodninski odgovornosti in 
še vrsta drugih stvari. Ne zahtevam 
odgovora tako kot Janko Fon in Sta
ne Torkar v prejšnji številki Železar
ja, ker ga ne bom dobil. Fon in Tor
kar pa tudi ne! 

V sklepih s seje delavskega sveta 
je zapisano, da popolnitev manjkajo
čih delavcev v TOZD, k i razpolagajo 
s tehničnimi kapacitetami ter vlož-
nim materialom, izvede kadrovski 
sektor s prerazporeditvijo delavcev 
iz TOZD Vratni podboji in s preraz
poreditvijo delavcev iz delovnih 
skupnosti. Skupaj z vodstvi TOZD 
naj se izvede ustrezna prerazporedi
tev tudi znotraj temeljnih organiza
cij. Kako potekata prerazporejanji 
delavcev iz TOZD Vratni podboji in 
znotraj posameznih TOZD mi še ni 
znano, prejšnji teden pa so se že za
čela prerazporejanja delavcev iz de
lovnih skupnosti. 

Oktobra 1983 je oddelek za indu
strijsko psihologijo izvedel intervju
je z delavci delovnih skupnosti, k i so 
bili prerazporejeni v temeljne orga
nizacije. Kot vidimo, gre • za staro 
prakso reševanja kadrovskih proble
mov, k i traja že pet let. Potrjujejo pa 
se tudi posamezne napovedi iz ome
njene raziskave: »podatki in njihove 
zveze govorijo v prid prerazporeja-
nju delavcev iz delovnih skupnosti 
samo tedaj, ko gre za trenutno po
manjkanje delavcev v temeljnih or
ganizacijah: do te, mere so delavci iz 
delovnih skupnosti izrazili svojo pri
pravljenost za ponovno prerazpore
ditev«. V ugotovitvah raziskave je 
zapisano, »da bi moglo prerazporeja-
nje delavcev iz delovnih skupnosti 
postajati vse bolj dolgoročno (podčr
tal M.C.). To tezo dolgoročnosti pre=-
razporejanja argumentira oziroma 
grozi k njeni uresničitvi tudi struk
tura prerazporejenih, k i je odraz 
pojmovanja o potrebnosti in nepo
trebnosti del. Gre za to, da strokov
nih del v službah ne pogrešamo, zelo 
pa je narobe če ne bi bila opravljena 
ostala hitra operativna dela pisarni
škega značaja, k i pa so po večini ta
ka, da so sicer njihovi nosilci nado-
mestljivi, ker je naloge mogoče poe
nostaviti oziroma združiti.« Vse to 
kaže na usodo takih in podobnih ra
ziskav pri nas, ko v posameznih 
primerih reagiramo brezglavo in 
to, da so strokovne službe še daleč 
od široko proklamiranega položaja. 

Naj nam kot izhodišče služi še ena 
ugotovitev iz omenjene raziskave: 
odločitev, da se razporejeni delavci 
sami odločajo, ali je zdravniški pre
gled potreben ali ne, je bila s strani 
trošenja sredstev primerna, ne more 
pa odtehtati posledic, do katerih bi 
lahko prišlo pri posamezniku v pri
meru obolenja ali poškodbe, zato bo 
v prihodnje potrebno vse tiste, k i bo
do šli delat v proizvodnjo, zdravstve
no pregledati. Je komentar potre
ben? A l i naj citiram člen iz pravilni
ka o varstvu pri delu TOZD ali pa 
naj uporabim veljavno metodo: ni v 
skladu z 39. členom, 40. členom, 41. 
členom, 42. členom, 43. členom in še 
50. členom pravilnika o varstvu pri 
delu TOZD, da bo tudi odbor samou
pravne delavske kontrole uvrstil to 
problematiko na dnevni red svoje 
prihodnje seje. 

V gradivu za sejo delavskega sve
ta je zapisano, da nam je tretji kvar-
tal s svojo realizacijo poslabšal ku
mulativne proizvodne rezultate za 
leto 1986 ter povečal razlike med pla
niranimi in dejanskimi rezultati za 
leto 1986. Gotovo smo ta »tretji kvar-
tal« delavci Železarne z večjo ,.ali 
manjšo odgovornostjo za proizvodne 
rezultate. Interes nas vseh je, da čim 
bolj uspešno zaključimo to leto, si 
pridobimo dobro startno osnovo za 
prihodnje leto, ko prične obratovati 
nova jeklarna. A l i smo se pri sred
stvih za doseganje skupnega cilja 
vedno odločili za pravo alternativo, 
pa je druga zgodba. 

Mile Crnovič 

Iz Ekonomske politike 

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 
# 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. 

OBVESTILA KOLEKTIVU 

RAZPORED DEŽURNIH Ž E L E Z A R N E OD 10. DO 
16. NOVEMBRA 

10. novembra, Vladimir O B L A K , vodja TOZD Strojne delavnice, Jeseni
ce, Titova l /a , # 82-727. 

11. novembra, Miloš PIŠČANEC, vodja OPP, Jesenice, Prešernova 23, 
<Sg> 83-803. 

12. novembra, Janko P E R N E , vodja inv. razvoja, Jesenice, Titova 20, ^ 
81-904. 

13. novembra, Janez POLJŠAK, vodja splošnega sektorja, Jesenice, 
Hrušica 12. 

14. novembra, Boris P E S J A K , vodja FRS, Žirovnica, Breg, 154, fg? 
80-231. 

15. novembra, Ernest PUŠNIK, vodja komerciale, Jesenice, Hrušica 138. 
- 16. novembra, Bogdan R A V N I K , vodja TOZD Hladna valjarna Bela, Je
senice, Tavčarjeva 3/b, 83-734. 

9. novembra, Jože OSVALD, vodja TOZD Livarna, Rateče 21, © 88-012. 
Dežurstvo traja vsak dan od 14. -do 6. ure naslednjega dne i n sicer tako, 

da je dežurni v t e m 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: 

Ponedeljek — 10.11. Ivo Leban Matija Urh 
Torek — 11. 11. Karel Koblar Jože Ravnik 
Sreda — 12.10. Alojz Lebar Milan Ravnik 
Četrtek — 13.11. Jože Pezdirnik Janko Cerkovnik 
Petek — 14. 11. Borut Cegnar Jože Zidar 
Sobota — 15.11. Branko Gerčar Brane Cepič 
Nedelja — 16. 11. Franc Arnež Marjan Robič 

SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 

Od 10. do 15. novembra bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: I. obratna ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar in IV. 

obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
POPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr .Alenka Katnik in III. obratna 

ambulanta — dr. Bernarda Benedik. 
V soboto, 15. novembra, samo dopoldne: II. obratna ambulatna — 

dr. Alenka Katnik in III. obratna ambulanta — dr. Bernarda Benedik. 
ZOBNE A M B U L A N T E : 
DOPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent.Viktor Stražišar in II. zobna 

ambulanta — dr. stom. Alojz Smolej. 
Za borce od 7. do 8. ure. 
POPOLDNE: III. zobna ambulanta - mr. stom. Bela Gazafi. 
Za Vatrostalno od 15.30 do 16.30. 
V soboto, 15. novembra, samo dopoldne: III. zobna ambulanta — 

mr. stom. Bela Gazafi. 

DEŽURNI V VATR0STALNI 
8. in 9. novembra, Urša O B L A K , Mojstrana, Dovje 78, •g^ v službi 83-281 

<gg> doma 89-187. 
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. 

.'• -" — Nakup 
s m u č a r s k i h vozovnic za Gornjesavsko dolino 

• HTDO Gorenjka — TOZD Žičnice Kranjska gora nam omogoča 
nabavo vozovnic za žičnice v Gornjesavski dolini. To prodajo organizi
ramo preko osnovnih organizacij sindikata v TOZD in delovnih skup
nostih preko predsednikov komisij za športno rekreacijo. 

HTDO Gorenjka — TOZD Žičnice nam nudi smučarske vozovnice 
po naslednjih cenah do 20. decembra 

— dnevna vozovnica 2.800 dinarjev 
— popoldanska vozovnica 1.800 
— dopoldanska vozovnica 1.600 
— letna vozovnica (slika) 48.000 
— prenosljiva letna vozovnica 160.000 
— točkovna karta — 50 točk 4.000 
točke veljajo le za žičnice v: 

Španovem vrhu, Mojstrani in Planici. 

V letošnji sezoni je novost dnevna in popoldanska vozovnica za 
Španov vrh, Mojstrano in Planico po ceni: 

— dnevna vozovnica 2.500 in 
— popoldanska vozovnica 1.800 dinarjev. 

Referenti za šport oziroma predsedniki komisij zbirajo prijave in 
denar do vključno 

I. termin: do 20. novembra 
II. termin: do 17. decembra 

in vse oddajo na sindikatu Železarne. 
Po 20. decembru bodo vozovnice znatno dražje. 
Osnovnim organizacijam sindikata priporočamo nakup vozovnic 

iz sredstev osnovnih organizacij, tako da jih bodo referenti imeli na 
zalogi, ker vozovnic v maloprodaji na sindikatu Železarne NE BO 
V E G 

Komisija za športno rekreacijo 

ZELEZAR 



Seje odborov za gospodarstvo 
Novice iz sindikalnih 

organizacij 

TOZD Profilarna 
Odbor za gospodarstvo v TOZD 

profilarna je na 13. seji 15. oktobra 
potrdil družbeni plan proizvodnje v 
višini 1710 ton, vendar s pripombo, 
da ga bo mogoče uresničiti le, če bo 
zagotovljena dodatna delovna sila. 
Odbor poleg tega priporoča, da se or
ganizira delo na proste sobote ter da 
se koriščenje letnega dopusta do 
15. decembra omeji ha minimum, 
oziroma, da naj bi delavci dobili.do
pust plačan aH pa naj bi ga prenesli 
v naslednje leto. Ocenili so tudi, da 
bo znižani družbeni plan za oktober 
v višini 1450 ton dosežen. 

Obravnaval je tudi kvahtetno pro
blematiko. V obdobju med 12. in 13. 
sejo so prejeli dve reklamaciji iz 
T A M Maribor, in sicer zaradi malo
marnega čiščenja profilov in zaradi 
njihove nepravilne dolžine. Kar 350 
profilov je bilo prekratkih za 100 mi
limetrov. Popraviti morajo tudi 
izplen, k i j im zadnja dva meseca 
upada. 

Društvu upokojencev Žirovnica je 
odbor podaril 300 kilogramov odpad
nih profilov, osnovni šoli Gorenjske
ga odreda iz Žirovnice pa 580 kilo
gramov. 

Sprejel je tudi sklep, da se kopal
nice čimprej popravi ter predlagal, 
naj delovodje naredijo spisek delav
cev, k i bi bil i upravičeni do nabave 
zaščitnih srajc. 

TOZD Žebljarna 

Odbor za gospodarstvo v TOZD 
Žebljarna je na 19. seji 16. oktobra 
potrdil operativni plan za november 
v višini 400 ton, kar je za 250 ton ni
žje od družbenega plana. Vzrok je 
bistveno spremenjen dimenzijski 
asortiment naročil za ZDA. Več bo 
pakiranja v 1 lbs embalažo (80 ton), 
izdelali pa bodo tudi kar 40 ton na
voj nikov finih dimenzij, tipa under-
lay (posebej omenjajo, da je v enaki 
enoti časa mogoče izdelati kar štiri
krat več paletnikov). Vse to j im bo 
prineslo tudi ugodnejši finančni re
zultat. Delavci bodo ob tem delu nor
malno zaposleni, vendar pa bo padla 
storilnost. Odbor je posebej zadolžil 
vodjo TOZD in odgovorne službe, da 
poskrbe, da delavci v TOZD Žebljar
na zaradi sprememb v asortimentu 
ne bi bili prikrajšani pri osebnem 
dohodku. 

Omenimo naj še, da je vseh 400 
ton žebljev, k i j ih nameravajo izde
lati v novembru, namenjenih za iz
voz in da je plan odpreme za ta me
sec na ameriško, italijansko in nem
ško tržišče še za 200 ton večji (600 
ton). 

Ker člani odbora niso zadovoljni z 
»reševanjem« nekaterih problemov, 
k i se pojavljajo v njihovi temeljni or
ganizaciji, so odboru za gospodar
stvo pri delavskem svetu Železarne 
predlagali, da pregleda njihove izvo
zne stimulacije in oceni njihove zah
teve glede stimulacij v preteklih me
secih. Seje odbora za gospodarstvo 
Železarne naj se udeleži tudi vodja 
TOZD Žebljarna. Stimulacija za iz
voz v TOZD Žebljarna je bila v sep
tembru šest odstotkov, za storilnost 
pa štiri odstotke, medtem ko je bil 

povprečni osebni dohodek 106.819 
din na delavca (v Železarni pa 
129.710 din na delavca). 

Sprejel je tudi višje vrednotenje 
za pakiranje v 1 lbs zaklopnice, in s i 
cer na 5,20 din. 

TOZD Elektrode 

Odbor za gospodarstvo v TOZD 
Elektrode je na 17. seji 14. oktobra 
potrdil plan za oktober v višini 1850 
ton. Največ, 1320 ton, naj bi izdelali 
oplaščenih elektrod. Od tega so j ih 
za izvoz predvideli 550 ton. Odbor za 
gospodarstvo pri delavskem svetu 
Železarne je to temeljno organizaci
jo zadolžil, naj zaradi velikega pov
praševanja oziroma naročil za doma
če tržišče dodatno proizvede še 100 
ton proizvodov, kar pa je po oceni 
odbora mogoče izpolniti le z doda
tnim delom na proste sobote. 

V septembru so plan skupne proiz
vodnje (1800 ton) presegli za 6,1 od
stotka, plan varilno dodajnih materi-
lov pa za 3,3 odstotka. Načrta zaradi 
pomanjkanja vlečene žice niso izpol
nili pri V P žici. Zaostanka v višini 
enomesečne proizvodnje (130 ton) po 
oceni odbora do konca leta ne bo več 
mogoče nadoknaditi. Plan nadur v 
septembru (1100 nadur) so presegli 
za 348 ur na račun dela v oplaščeval-
nici v prostih sobotah. Za oktober pa 
so planirali 2840 ur nadurnega dela, 
od tega v oplaščevalnici kar 1700 ur. 

Odbor se je seznami tudi z infor
macijo o izvajanju sklepov prejšnje 
seje. Pr i tem je bilo ugotovljeno, da 
dokončnega sklepa o ureditvi poti od 
»Kaste« do vratarnice obratne ambu
lante od odbora za gospodarstvo Že
lezarne v TOZD še niso prejeli. Re
mont oplaščevalne linije 1 se izvaja: 
postopno, opravljen pa je bil remont; 
pakirne naprave in dozatorj a. Tride 1 

set stojal za narezano žico je bilo na
ročenih, glede stojal za sodove in vo
zička za prevoz jeklenk pa je bilo 
sklenjeno, da se izdela v njihovi va-1 

rilnici. Hladilno transportno napra
vo za aglopraške pričakujejo in jo 
bodo montirali s sodelovanjem stro-. 
kovnjakov Oerlikona, ko bo prispela: 

Drugi sklepi se izpolnjujejo ali pa 
imajo dolgoročen značaj. 

Fakulteti za strojništvo Ljubljana 
je odbor podaril kot pomoč pri izved
bi šolskega programa sedem vreč 
raznih taljenih in aglomeriranih 
praškov v skupni teži 280 kilogra
mov, Društvu gojiteljev pasemskih 
malih živali pa dva zavitka elektrod 
Jadran (štiri kilograme) kot pomoč 
pri izvedbi razstave. TVD Partizan iz 
Kamne gorice je podaril'rabljeno pi
salno mizo. Petim delavcem je odo
bril odkup plastičnih sodov od emba
laže. 

TOZD Vratni podboji 

Odbor za gospodarstvo v TOZD 
Vratni podboji je na 16. seji 29. okto
bra potrdil plan za november. Zaradi 
pomanjkanja naročil in premešča
nja delavcev so ga znižali s 110 na 40 
ton. 

Tudi v septembru plana niso izpol
ni l i . To pa zaradi, kot sami pravijo, 
pomanjkanja naročil oziroma 
zmanjšane intenzivnosti pri pridobi
vanju naročil (obenem so opravili tu
di 246 ur nadurnega dela zaradi izde
lave vratnih podbojev za bolnico Za
greb), zaradi izdelave posebnih vrst 
podbojev (delo ročnih varilcev) in za
radi pomanjkanja vložka ter slabe 
organizacijske prilagodljivosti. Plan 
proizvodnje je bil tako dosežen le 
75,6 odstotno (98,3 tone), plan odpre
me pa 88,8 odstotno (115,4 tone). Te
žave so j im povzročala tudi razdro
bljena naročila s kratkimi dobavni
mi roki. .-

Odbor je ugotovil, da je zaradi po
manjkanja naročil prišlo v TOZD do 
izrednega stanja.in da zato pravilnik 
o premijah zanje ne pride v poštev. 
Predlagal pa je — z namenom, da bi 
v TOZD zagotovili osebne dohodke v 
višini poprečja Železarne — da se 
odboru za gospodarstvo pri delav
skem svetu Železarne pošlje dopis v 
zvezi s premijami za produktivnost. 

Planinskemu društvu Jesenice je 
kot pomoč pri obnovi Erjavčeve koče 
na Vršiču podaril osem do deset vra
tnih podbojev. 

(jato: I. Kučina) 

TOZD VALJARNA 
DEBELE PLOČEVINE 
Deveta redna seja izvršnega odbo

ra sindikata TOZD Valjarna debele 
pločevine je bila 2. septembra. 

Pri pregledu sklepov prejšnje seje 
so ugotovili, da se še niso začela dela 
na higienih OTOP - a, zaradi nedo
končanih del na kalilno normalizirni 
peči. Prostore namreč uporabljajo 
monterji firme »Drener«. 

Delno so že očistili prostor pred 
valjamo. Sredstva.ki j ih bodo dobili 
s prodajo odpadnega železa pa bodo 
porabili za letni izlet. 

Razpravljali so tudi o novi organi
ziranosti Železarne: Strinjali so se s 
predlogom za oblikovanje samou
pravnih organov v primeru nove or
ganiziranosti Železarne. 

Obravnavah so tudi tehnološko in 
delovno disciplino ter možnosti za 
znižanje zalog. V zvezi s tem so si za
stavili določene cilje in že začeli 
ukrepati. Strinjajo se tudi z vodji ne
katerih oddelkov, k i so začeli predla
gati vestne in pridne delavce za do
datno nagrajevanje. Uspehi teh po
bud so že vidni v dobrih delovnih re
zultatih v preteklih mesecih. 

Na kratko so pregledali aktivnost 
posameznih odborov, in glede na šte
vilo sestankov ugotovili, da njihova 
aktivnost ni kritična, razen pri odbo
ru samoupravne delavske kontrole. 
Predsednik izvršnega odbora je 
predlagal sklic seje tega odbora, kjer 
bi izvolili novega predsednika in 
podpredsednika ter izdelali program 
dela odbora. Na tej seji naj bi odbor 

-obravnaval tudi polletno poslovno 
poročilo. 

Organizacija letnega izleta poteka 
po dogovoru. Izlet v Dubrovnik bo 
organizirala poslovalnica Globtour 
Bled, s katero so že sklenili dogovor. 

Zaradi zaslug, k i j ih pri nastaja
nju in razvoju temeljne organizcije 
imajo upokojenci s svojim minulim 
delom, bodo vse živeče upokojence 
povabili na ogled novih naprav v te
meljni organizaciji. Ravno tako bodo 
organizirali srečanje z bivšimi sode
lavci, k i so v pokoj odšli lani. 

»Zaradi stalnih nesoglasij in neza
dovoljstva SDS Proga I in Proga II« 
bodo sklicali skupni posvet obeh 
SDS s predstavniki DPO, predsedni
kom delavskega sveta in vodstvom 
TOZD. Razpravljali bodo o nesoglas
jih in j ih skušali razčistiti. 

TOZD VALJARNA ŽICE 
IN PROFILOV 

Seja izvršnega odbora sindikata 
TOZD Valjarna žice in profilov je bi
la 17. septembra. Ugotovili so, da od 
sklepov prejšnje seje ni bil realizi
ran le sklep o delitvi čaja v kantini 
za delavce njihove temeljne organi
zacije. 

Ponovno so obravnavali vprašanje 
reorganizacije Železarne, zlasti novo 
TOZD_ Okrogli program in njen po
men. Člani izvršnega odbora so izra
zili bojazen, da se bo zaradi reorga
nizacije administracija še povečala. 
»Bojijo se, da ne bi prišlo do tega, da 
bi razni koordinatorji le podpisovali 
okrožnice- in s tem svoje delo tudi 
končali.« 

V okviru izvršnega odbora so iz
vedli tudi majhno anketo o uspehu 
referenduma pri čemer se je 58 od
stotkov ankentirancev izjasnilo za 
reorganizacijo, 20 odstotkov jih je bi

lo proti, 21 odstotkov pa se ni opre
delilo. 

Obravnavali so prošnje za pomoč 
pri nakupu ozimnice. Denarno po
moč v višini 6000 do 12.000 din so 
odobrili petim sodelavcem. 

Obravnavali so tudi stanje na po
dročju kadrovanja v TOZD. Zadolžili 
so vodja TOZD, da skupaj s kadrov
sko službo poskrbi za dotok takih 
novih kadrov, -s katerimi bo mogoče 
delati varrio ittikvalitetno tudi na šti
r i izmene/.M; ••',**<•'• 

Glede ~ pritožbe sodelavca zaradi 
dodelitve. neustreznega stanovanj a 
so sprejeli sklep, da oddelku za druž
beni standard; priporočijo, da se to
varišu Begoviču omogoči ponovna 
obravnava njegove prošnje, da ne bi 
izpadel iz vrstnega reda prosilcev za 
stanovanje. 

Sprašujejo se, kaj so ukrenile 
ustrezne službe v Železarni in obči
ni, da se trosobna-stanovanj a, v ka
terih živi samo en stanovalec izpraz
nijo in se j im dodelijo manjša stano
vanja z ustrezno kvadraturo, kajti 
veliko je družin k i živijo z majhnimi 
otroci v skrajno neprimernih stano
vanjih. 

Predsednik izvršnega odbora je v 
informaciji o delu samoupravnih or
ganov omenil slabo delo odbora sa-
mouravne delavske kontrole, ki je 
doslej imela le en sestanek. 

Za nabavo permanentnih hokej
skih vstopnic bodo tudi letos prispe
vali po 2000 din vsakemu iz temeljne 
organizacje, ki jo bo kupil. 

Strinjali so se s tem, da se članom 
volilne komisije in odborov, k i so so
delovali pri izvedbi referenduma iz
plača cela ali polovična dnevnica, 
pač glede na njihovo udeležbo pri iz
vedbi referenduma. 

TOZD ŽEBLJARNA 
Na 13. redni seji izvršnega odbora 

sindikata TOZD Žebljarna, bila je 
15. septembra so razpravljali o aktiv
nostih pred referendumom, ozimni
ci, denarnih podporah in pod točko 
razno o organizaciji štiridnevnega 
izleta v Split. 

Člani izvršnega odbora so bih 
mnenja, da je treba podpreti reorga
nizacijo Železarne, saj prinaša več 
izboljšav in s tem možnosti za večji 
OD. 

Pr i nakupu ozimnice bodo pomoči 
deležni tisti sodelavci, k i imajo nizke 
OD oziroma tisti, k i ne dosegajo pov
prečja Železarne. Višina pomoči naj 
bi bila 40.000 do 50.000 din. V koliko 
obrokih in pod kakšnimi pogoji naj 
bi jo vračali pa še ni znano. 

Za denarno pomoč so predlagali 
devet sodelavcev. 

TOZD DRUŽBENA 
PREHRANA 

Enajsta redna seja izvršnega od
bora TOZD Družbena prehrana je 
bila 15. septembra v Kazini. Razpra
vljali so o samoupravnem sporazu
mu o spremembah v organiziranosti 
temeljnih organizacij, samoupravni 
sporazum o združevanju dela delav
cev v TOZD in Statut TO, o čemer pa 
so že na prejšnjih sejah povedali 
svoje mnenje, namreč, da mora biti 
TOZD Družbena prehrana določena 
pod TOZD Skupnega pomena. 

Podali so mnenja o delavkah, ki so 
v disciplinskem postopku. Izlet v 
Crikvenico pa so prestavili na 26. 
september. 

PREGLED SESTANKOV SDS 
V oktobru so ponekod samoupravne delovne skupine 

obravnavale tudi problematiko, ki ni bila predlagana s progra
mom samoupravnih aktivnosti, na primer delovno in tehnolo
ško disciplino, delovno uspešnost, delo na proste sobote in 
vrednotenje del in nalog. 

V TOZD LrVARNA se je sestala SDS jeklolivarna 2. Raz
pravljali so o kvaliteti odlitkov in o spoštovanju terminov za iz
delavo. Delavci so bili opozorjeni, da tako domači kot tuji naro
čniki želijo dobiti dobre odlitke v najkrajšem roku, da položaj 
v Železarni ni ravno najbolj rožnat in da se bo proti kršiteljem 
delovne in tehnološke discipline resno ukrepalo. Skupina je 
opozorila tudi na dotrajano konstrukcijo strehe v jeklolivarni. 
Bojijo se, kaj bo, ko bo padel sneg. 

V TOZD VALJARNA BLUMING-ŠTEKEL so SDS adju-
staža bhiming 2 in 3 ter adjustaža stekel 1 in 2 obravnavale 
oceno delovne uspešnosti. Pripomb ni bilo. 

Iz TOZD ŽIČARNA smo prejeli zapisnike SDS vodstvo 
TOZD žičarna 1-2, 1-3, II-l, II-2, patentirnica, pocinkovalnica, 
vodicama in adjustaža. Sestale so se zaradi sklepa o dodat
nem delu na proste sobote. Na SDS vodstvo TOZD so se z na
menom, da bi v zadnjih treh mesecih dosegali z družbenim pla
nom predvideno proizvodnjo ter še dodatnih 300 ton, dogovori
l i , da bo vsak delavec opravil 24 ur nadurnega dela. Delo bodo 
organizirali na dve izmeni "(individualne norme) oziroma na tri 
izmene (linijsko delo). Tam, kjer bodo proste kapacitete zaradi 
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pomanjkanja ali odsotnosti delavcev, bodo omogočili dodatno 
delo tudi med tednom. Zaradi kroničnega pomanjkanja žičar-
jev bodo pregledali, kakšne so možnosti za pridobitev dodatnih 
delavcev znotraj Železarne in premestili v žičarno vsaj 10 de
lavcev iz drugih TOZD. Delavca, ki bo za vseh 24 nadur dosegel 
pogoje za premijo, bodo po sklepu odbora za gospodarstvo do
datno stimulirali (1000 din). Podobne sklepe so sprejele tudi 
druge SDS. Na sestanku SDS Žičarna II-2 pa je bilo izrečenih 
tudi nekaj pripomb v zvezi z nočnimi dninami na proste sobo
te, izgubo otroškega dodatka zaradi nadur in razlike (invalid
ske), ki jo prejemajo nekateri delavci. Zahtevali so, da se v Že
lezarni tudi te zadeve uredijo. Pripombe so imeli tudi na nesti
mulativne nagrade (2000 din), k i j ih dodeljujeta odbora za go
spodarstvo in delavski svet. Določene pogoje so postavljali tudi 
v zvezi z naročili in kvaliteto luženega in žarjenega vložka. 
Vodja proizvodnje je na sestanku seznanil delavce tudi z no
vim načinom stimuliranja produktivnosti. Pripombe na nočno 
delo na proste sobote je imela tudi SDS pocinkovalnica. Člani 
SDS votličs.:-na menijo, da je nagrada, k i naj bi jo prejeli za 
opravljenih 24 nadur (2000 din) nestimulativna oziroma ob da
našnji draginji že kar »smešno nizka«. »Brez pravega zanosa je 
bilo sklenjeno«, so zapisali v zapisnik, »da linije delajo na tri 
izmene, žičarna I pa na dve izmeni« ter da se »v žicami I zara
di prostih kapacitet nočna dnina med tednom nadoknadi«. 
Takšnim pripombam se pridružuje tudi SDS adjustaža, ki mi
mogrede omenja, da imajo veliko težav tudi pri izpolnjevanju 
že postavljenega plana. 

V TOZD R E M O N T N E D E L A V N I C E so SDS delavnica 
elektrostrojev 1 in 2, elektrodelavnica in elektrožerjavni raz
pravljale o predlogu novih kategorij. Takole pravijo: »Po tem 
predlogu bi nastale nesprejemljive razlike, k i so opisane v pri
loženih pripombah. Ne moremo razumeti, da se naše vedno 
bolj strokovno delo tako zapostavlja.' Predlog ni realen in je sa

mo kopija točkovne ocene, katero smo z referendumom ovrgli. 
Zahtevamo, da se ne posreduje v odločanje našemu delavske
mu svetu.« V priloženih pripombah navajajo, da je pri predlo
gu novih kategorij, za katerega je osnova število točk, določe
nih v razvidu del in nalog, prišlo do velikega neskladja med 
kategorijami naših sodelavcev in ključavničarjev in to med 
enako zahtevnimi deli in nalogami. Nato ugotavljajo, da je v 
strojnoremontnih delavnicah enajst delokrogov na katerih 
50 delavcev pridobi tri kategorije, medtem ko v elektroremon-
tnih delavnicah pridobi tri kategorije le en sodelavec. Sledi pri
merjava kategorij za specialna dela med obema oddelkoma, 
kategorij, s katerimi so ovrednotena »A« in »B« dela v stroj no
remontnih delavnicah in »A« dela v elektroremontnih delavni
cah ter kategorij, s katerimi so ovrednotena »C« in »D« dela v 
strojnoremontnih delavnicah ter »B« dela v elektroremontnih 
delavnicah, na koncu pa še ovrednotenje »E« in »F« del v stroj
noremontnih delavnicah in »C« del v elektroremontnih delav
nicah. 

Te primerjave nato skupine zaključujejo z naslednjim sta
liščem: »Očitno je, da analitične ocene ne moremo uporabiti 
kot model za določitev novih kategorij, saj je opisana primerja
va nevzdržna in kaže na neopravičeno razlikovanje naših so
delavcev od strojnih kolegov. Predlagane spremembe kažejo 
na nerealne opredelitve v razvidu del in nalog, s katerimi je 
naše delo razvrednoteno. Postavlja se vprašanje, zakaj se nalo
ge niso primerjale z Vzdrževanjem, kjer so naloge vsklajene. 
odstopanja minimalna in to v prid ene ali druge stroke.« 

Svoje pripombe so navedene samoupravne delovne skupi
ne poslale v reševanje komisiji za vrednotenje del in nalog, od
delku za študij dela in časa, vodju TOZD Remontne delavnice 
in vsem vodjem oddelkov v elektroremontnih delavnicah. 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranja — Božidar Lakota 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

Sedma seja predsedstva KS ZSMS Železarne 
Predsedtvo KS ZSMS Železarne 

Jesenice je na svoji sedmi seji po
svetilo doberšen del razprave pro
blematiki nove organiziranosti Žele
zarne in vloge mladih v njej. Komi
sija v sestavi Kovačič, Cerkovnik, 
Bogataj, Lazar in Čebul j bo pripra
vila osnutek poslovnika o.organiza
ciji in delu koordinacijskega sveta 
in poslovnik za delo: osnovnih, orga
nizacij ZSMS Železarne do 30. no
vembra. Predlog obeh poslovnikov 
bodo nato obravnavale vse osnovne 
organizacije ZSMS Železarne, po 
končani obravnavi pa se poslovnika 
sprejmeta na konferenci osnovnih 
organizacij. 

Predsedstvo je organiziralo skup
ščino MDA Jesenice 86, na kateri so 
delegati sprejeli poročilo akcije. 

Sekretar K S ZSMS je predsedstvo 
seznanil s sklepi predsedstva O K 
ZSMS Jesenice v zvezi s polemiko 
med Pucem in Križnarjem, s kateri
mi so se člani predsedstva strinjali. 

Na pobudo sveta ZSMS SOZD Slo
venske železarne se vsako leto sesta-
nejo bivši predsedniki mladinskih 
organizacij iz SOZD. V letošnjem le
tu je K S ZSMS Železarne organiza
tor srečanja, ki bo v soboto, 22. no
vembra. 

V zvezi s poživitvijo aktivnosti so 
se člani koordinacijskega sveta za
dolžili za razgovore v TOZD Žičarna, 
HVB in Vzdrževanje z mladimi, k i 
naj bi ponovno oživili aktivnosti v 
teh okoljih. Poleg tega je predsed
stvo komisijo za družbeno - ekonom
ske odnose zadolžilo, da pripravi 
problemsko konferenco s področja 
mladinske problematike v okviru 
Železarne. Konferenca naj bi bila v 
decembru. 

Po poteh kulturne 
dediščine 

Prišel je dan ekskurzije. Ustavili 
smo se pred šolo Gorenjskega odre
da v Žirovnici. Ogledali smo si dopr
sne kipe petih znanih mož, katerih 
imena so za vedno vtisnjena v zgo
dovino slovenske književnosti in če
belarstva. To so France Prešeren, F. 
S. Finžgar, Janez Jalen, Matija Čop 
in Anton Janša. 

Najprej smo si ogledali hišo Mati
je Čopa, nato pa še hišo Prešernove 
mame. Na Rodinah smo šli na grob 
Janeza Jalna, v Breznici pa smo vi
deli čebelnjak, v katerem je v mla
dih letih čebelaril Anton Janša . 
Vzredil je posebno čebelo, k i jo po
znajo tudi drugod po svetu. To je 
kranjska čebela. 

Učenki - vodički sta nas vodili do 
Doslovč, kjer je rojstna hiša F. S. 
Finžgarja. Hišo sestavljajo: kamra, 
shramba, črna kuhinja in prostor, ki 
je največji, to je hiša. Ker je bil Fin-
žgarjev oče krojač, smo videli tudi 
star šivalni stroj, statve in kožuh, ki 
ga je v tistih časih -naredil njegov 
oče. V spodnjem delu bajte so razsta
vljeni Finžgarjevi rokopisi, knjige, 
pisma in nalivna peresa. 

Hoteli smo si ogledati še Prešerno
vo hišo v Vrbi, ker pa je bila zaprta, 
smo se ustavili pod staro lipo, kjer 
so se v starih časih zbirali učeni mo
žje in modrovali. 

Na koncu ekskurzije smo šli do 
cerkvice Sv. Marka, k i jo sicer že 
razjeda čas, vseeno pa je kar dobro 
ohranjena. 

Darja Uršič, 8. b 
OŠ Kranjska gora 

Predsednik KS ZSMS Cerkovnik 
je predstavil ukrepe za povečanje 
proizvodnje v zadnjem tromesečju.-

Člani predsedstva so se seznanili s 
problematiko odgovornosti osnovne 
organizacije ZSMS delovne skupno
sti KO - FI v zvezi z izvedbo referen
duma. Predsedstvo je sprejelo sklep, 
da osnovna organizacija organizira 

skupen sestanek v zvezi s to proble
matiko. 

Predsedstvo je sklenilo, da se ob
novi sodelovanje z mladimi iz delov
nih organizacij občine Trbovlje. V 
okviru tega sodelovanja naj se izpo
stavi tudi problematika odnosov iz
vajalcev del in dobava opreme za Je-
klarno 2. 

Skupščina kluba študentov 
jeseniške občine 

V petek, 26. oktobra, je bil s skupščino in spoznavnim večerom »urad
no« odprt klub študentov jeseniške občine za šolsko leto 1986/87. Skupščina : 

se je začela s precejšnjo zamudo, vendar smo jo kljub temu izvedli brez te
žav. 

Za vse člane predsedstva je dolo
čen mandat dve leti, torej bodo pred
sednica in večina članov predsed
stva funkcije opravljali še leto dni, 
namesto dosedanjega tajnika Roka 
in blagajnika Domna pa smo izvolili 
tajnico Tončko, k i bo opravjala obe 
funkciji. 

Program dela naj bi obsegal po
dobne akcije kot lani: praznovanje 
novega leta, brucovanje, okrogla mi
za na določeno temo, obisk po sred
njih šolah, pustno praznovanje. Do
govorili smo se, da bomo organizirali 
tudi večer bivših jeseniških študen

tov (torej vseh, k i so že doštudirali 
— ali pa tudi ne — in so starejši od 
25 let). 

Rešili smo problem dežurstva. Ja
vi l se je prostovoljec, ki bo dežural 
vsak petek in soboto. Torej bo klub 
odprt vsak petek in soboto od 20.ure 
dalje. 

Po skupščini je bil spoznavni ve
čer. Še vedno ugotavljamo, da mlajši 
študentje in bruci ne vedo za delova
nje našega kluba. Klubski prostori 
so na Titovi 12, pod razstavnim salo
nom Dolik. 

Katarina Vidali 

18. srečanje dopisnikov 
V četrtek, 23. oktobra, smo se 

zbrali na železniški postaji. Z vla
kom smo se odpeljah proti Ljubljani 
na srečanje mladih dopisnikov. Po 
enourni vožnji smo že hodili po Lju
bljani. Bilo je še nekaj časa do sreča
nja, ki pa smo ga izkoristili tako, da 
smo se v slaščičarni okrepčali. 

Razporedih so nas k pionirjem go
stiteljem v prostorih Festivalne dvo
rane. V kinu Bežigrad smo si ogleda
l i film Poletje v školjki, po tem pa 
smo se pogovarjali z ustvarjalci fil
ma in igralcema Davidom Slugo in 
Kajo Štiglic. Naslednji dan smo se 
srečali z uredniki raznih uredništev. 
Seznanili so nas, kako nastane časo
pis TV 9-15, kaj v njem pišejo, od 
kod dobivajo vesti. Nato so nam v 
imenu RTV Ljubljana izročili pri
znanja. Poleg priznanj so nam dali 
še nalepke. 

Potem smo odšli v sobo, kjer na
stane Kurirček. Urednik te revije, 
Boris A . Novak, nam je povedal in 
pokazal,-kako izberejo in natisnejo 
ilustracije, kaj storijo v primeru, če 
je ilustracija prevelika. Videli smo 
že nekakšno matrico naslednje šte
vilke in njene novosti. Pogovor je bil 
zanimiv, toda ker smo si nameravali 
ogledati še hišo televizije, smo mora
l i pogovor zaključiti. Preden smo se 
poslovili, smo dobili Kurirčka in ke
mični svinčnik. 

Na televiziji nas je sprejela prija
zna in nasmejana Tatjana Trtnik — 
režiserka Periskopa. Odpeljala nas 
je v studio z dvema ekranoma, kjer 
smo si ogledali film o znani ilustra-
torki Marij i Luciji - Stupica, risanko 
in oddajo Periskopa, ki so jo snemali 
na naši šoli. Med oddajo nas je obi
skala Desa Muck — voditeljica V i -
deogodbe. Po ogledu teh treh oddaj 
so nam postregli z malico. Nato je bil 
na vrsti ogled televizijske hiše. 

Tu smo videli vrsto zanimivih 
stvari. V enem izmed študijev so bile 

mize, za katere sedejo napovedoval
ci, ko napovedujejo dnevnik in ob
zornik. Blizu zadnje mize je bil zem
ljevid, na katerem navadno Trontelj 
kaže in napoveduje slabo in lepo vre
me. Ogledali smo si sobo, kjer nad
zorujejo snemanje, osvetljujejo sli^ 
ko, pazijo na glasnost tona" in skrbijo 
za podnapise. V eni izmed sob smo 
videli mnogo ekranov in na enem 
smo lahko spremljali satelitske pos
netke. Ko smo od teh šli drugam, 
smo v kozmetični sobi videli Mita 
Trefalta, ki so ga pripravljali za sne
manje Košnikove gostilne. Pri . tem 
smo zvedeli, kaj je vroča i n kaj hlad
na vaja. Nato smo si ogledali še naj
večji studio, studio številka ena. 

Po ogledu televizijske hiše smo vi
deli pevca skupine Don Juan, napo
vedovalca Branka Maksimoviča, Jo-
sa in Gojca iz Periskopa. Pred kosi
lom v osnovni šoli smo dobili plakete 
in mapi z broškami ter kemičnimi 
svinčniki. Po kosilu nas je gostitelj 
odpeljal na ogled Ljubljane. V osno
vni šoli Ledina je bil ples za dopisni
ke in gostitelje. Na plesu smo se za
bavali in spoznali veliko novih prija
teljev. Prav kmalu je bilo plesa ko
nec. Naš program je bil tako zaklju
čen in nato smo bili prosti. 

V soboto, 25. oktobra, smo odšli v 
Raščico, kjer smo si ogledali Trubar
jevo domačijo in izvedeli o njegovem 
življenju. Nato smo odšli v OS Veli
ke Lašče, kjer je bila razstava šol
skih glasil. Po pozdravnem govoru 
Nuše Kerševan, predsednice skup
ščine mesta Ljubljana in kulturnem 
programu je bila svečana podelitev 
nagrad najboljšim šolskim glasilom. 
S tem se je naše srečanje zaključilo. 
Poslovili smo se od gostiteljev, si iz
menjali naslove in se odpravili do
mov. 

Jožica Zgaga 
OŠ Tone Čufar 

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

T I T O 

VOJNA ZVEZD 
Za kakšno orožje gre? V vesolju kroži množica satelitov — moril

cev, katerih naloga bo, da uničijo tuji satelit. Da so v tej smeri že mar
sikaj dosegli, dokazuje demonstracija servisiranja vesoljskih postaj. 
Ob tem vesoljske ladje v medsebojnem boju uporabljajo rakete, laser
ske topove (smrtne žarke!) in sevanje z nevtronskimi celicami. Kemi
čni laser je namenjen za uničevanje medcelinskih plovil. Toda zanes
ljivost je razmeroma majhna. Sporna je tudi energija kemičnih laser
jev. 

Uničevanje satelitov in medcelinskih plovil je zanesljivo le z upo
rabo protonskih celic ali z razprševanjem plazme iz majhnih vgraje
nih ciklotronov. Naslednji korak je gradnja baze na Luni. Američani 
bodo do leta 2000 na Luni namestili prvo bazo, v kateri bo petdeset ra
zličnih strokovnjakov. Sedaj sestavljajo fotokarte Lunine površine ter 
izdelujejo topografske karte. Vse to opozarja, da resno razmišljajo o 
ceh mreži baz na Luni. 

V naslednjih dvajsetih do tridesetih letih ostaja nadzor zračnega, 
kopenskega in morskega prometa na Zemlji odprto vprašanje. Velesili 
bosta vsaka zase ustvarili vesoljski dežnik, kar pa še ne pomeni, da bo 
varnost zahodne Evrope zajamčena. Projekt vojne zvezd predstavlja 
za obe velesili izziv in je enako privlačen kot varljiv. Na koncu pa je 
nesmiseln, saj moramo računati na sovražnikov protiudarec, katerega 
posledice bi bile usodne. 

Vesolje je posebno okolje, v katerem moramo uporabljati druga
čna vojna sredstva kot na. zemlji. Torej lahko govorimo o prihodnji 
kozmični (vesoljski) taktiki in operatiki. Torej vojna zvezd ni nova 
strateška koncepcija, temveč samo korak v oboroževalni tekmi. Vojno 
zvezd razpihujejo samo zahodni poslovneži in generali, saj bi si ameri
ška industrija in Japonska razezali kolač industrijskega profita po že 
znanih načelih. Da je to res, da gre za ogromne posle, pove podatek, da 
so Američani za to namenili 527 (beri petsto sedem in dvajset) milijard 
dolarjev. Predsednik Reagan je januarja 1984 izjavil, da bodo za zgra
ditev vesoljske postaje Colombo namenili osem milijard dolarjev. To
vrstnih postaj pa bodo potrebovali vsaj trideset. S tem bi pokrili vesolj
ski prostor nad kopensko in zračno cono v mejah Sovjetske zveze. 
Namestitev vesoljskih postaj Colombo je predvidena do leta 1992. S to
likšnimi vesoljskimi bazami bi menda uničili devet in devetdeset od

stotkov vseh medcelinskih raket, izstreljenih z ozemlja Sovjetske zve
ze. Vprašanje pa je, kaj bo s preostalim enim odstotkom. 

Gospodarska korist uresničitve zamisli o vojni zvezd je za ZDA 
neposredna. Dobiček, ekstra dobiček, rast dolarja in nadaljnji razcvet 
ameriške gospodarske, politične in vojaške moči so zagotovljeni za 
daljšo dobo. Ameriška stran vojno zvezd označuje kot vsesplošni na
čin razvoja odnosov z zavezniki ali z zavezniško velesilo. Lahko priča
kujemo, da se bo tekma v razvoju vesoljskega orožja neizprosno nada
ljevala. Izdatki bodo izjemno visoki, saj tovrstno orožje zahteva uvaja
nje in proizvodnjo novih sistemov oborožitve. 

Velesili poleg ustvarjanja vesoljskih baz jemljeta v zakup tudi ve
solje, kar je proti odločitvam OZN. Vesolje je last človeštva; žal njego
va okupacija s strani velesil že teče. 

Starši, ali ste nas spoznali? 

Starši, ali ste nas prepoznali? Letovali smo skupaj v Biogradu od 
21. do 30. avgusta. 

To in ostale fotografije si lahko priskrbite na sindikatu Železarne 
za 120 din. 
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NARAVOSLOVCI IN KIRURGI SKOZI 
STOLETJA 

PORODNIŠTVO IN CARSKI REZ 
Dr. profesor Edoardo Porro (1842-1902) je 

bil najpomembnejši pionir sodobnega carske
ga reza. Rojen je bil v Padovi in že v mladosti 
velik rodoljub. Pod Garibaldijem je bil prosto
voljec v boju za Benečijo in Rim. Bi l je porod
ničar — kirurg v bolnišnici Pia Santa Corona. 
Od let 1875 je bil profesor porodništva v Pavii 
ter opravljal uspešne posege v bolnišnici San 
Matteo. 

Prvi sodobni carski rez je opravil dr. Porro 
27. aprila 1876. Tedaj je bil star triintrideset 
let in je imel za seboj že bogato prakso iz po
rodništva. 

Tisto pomlad 1876 je bil primer nosečnice 
Julije Covallini, ki je prišla na pregled k 
dr. Porru, skoraj brezizgleden. Dr. Porro je 
pri pregledu ugotovil naslednje: deformirana 
medenica, poševna zožitev, mere medenične 

odprtine največ sedem centimetrov, preostala 
odprtina medenice nezadostna za prehod 
otroka. Odprtina medenice hi bila dovolj veli
ka, da bi omogočila vsaj razkosanje otroka z 
grabljicami. Zadnja desetletja skoraj nobena 
nosečnica ni preživela carskega reza. 

Dr. Porro je odlično poznal razvoj carske
ga reza. Carski rez je bil leta 1876 prava pri
kazen tik ob smrti, ki je stoletja strašila v ži
vljenju porodničarjev. Razen redkih primerov 
je carski rez prinašal samo smrt zaradi stre
sa, smrt zaradi notranje krvavitve, predvsem 
pa smrt zaradi vnetja trebušne mrene. Zgodo
vina medicine ne navaja, kdo je opravil prvi 
carski rez. To pa je bilo zanesljivo, da je stra
šil porod z rezom kot dokaz porodnih stisk 
vseh časov v vseh ohranjenih spisih tisočletij 
od Rigvede, najstarejše knjige Indijcev, in ži
dovskega Talmuda do ustnih izročil Grkov, 
Rimljanov in Arabcev, pa vse do Porrovih dni. 
Porod je bil v vseh časih velika skrivnost. 

Po sicer zelo dvomljivi legendi so izrezali 
iz materinega trebuha Cezarja, prvega rim
skega cesarja. Pozneje so razlagali ime Cezar 
po Caesus, kar je pomenilo toliko kot Izreza
ni. In ker je postalo Cezarjevo ime oznaka za 
cesarstvo se je obdržalo ime carski rez. Ven
dar legenda, da se je rodil Cezar z izrezom iz 
trebuha, še ni dokaz, da so Rimljani obvladali 
in uspešno opravljali carski rez. Nekaj pa je 
gotovo: v starem veku pa vse do konca sred
njega veka so poznali izrezovanje otrok iz 
mrtvih mater. Tu je bila Cerkev gonilna moč. 
Terjala je, da je potrebno storiti vse za krst 
otroka. V mračnih stoletjih, ko so bili aka
demski zdravniki vzvišeni nad poseganjem v 
človeško telo, so bile babice po cerkveni po
stavi vzgojene tako, da so izrezale otroka iz 
telesa matere, k i j im je pravkar umrla na ro
kah. Babiški red iz leta 1480 je z anatomskim 
neznanjem tistega časa ugotavljal, kako je 
treba opraviti carski rezpr i umirajoči ali mr
tvi materi. Ugotovili so, da živijo otroci v tele
su mrtve matere še dvajset minut. Kdo se je 
drznil reševti ne le otroke za cerkveni krst, 
ampak tudi življenja mater, ki so imela preoz
ka rodila. 

V času renesanse se je uveljavil nov čut za 
življenje. V starih spisih so se pojavili opisi o 
carskih rezih na živih materah. V Parizu je, le
ta 1581 prvič izšla učna knjiga o carskem re
zu. Napisal jo je Francois Rousset, zdravnik 

savojskega vojvode. Pri Roussetu se prvič po
javlja pojem ozkost rodil. Vseeno pa še ni lo
čeval med ozkostjo koščenega medeničnega 
kroga (ta odloča o življenju in smrti matere in 
otroka!) ter mehkimi deli rodil, k i se v skraj
nem primeru raztegnejo vse do raztrganja. V 
tem času še niso poznali porodnih klešč. Po
rodne klešče je prvi izdelal angleški kirurg 
Peter Chamberlen. 

Dr. Porro je dobro poznal tehniko carske
ga reza in tistega dne, ko je sprejel Julijo Co
vallini, je že dolgo spadal med kirurge.ki se 
niso zadovoljili z upanjem v naključje. Spra
ševal se je, kakšne strupene snovi povzročajo 
porodno mrzlico in končno smrt. Razmišljal 
je naprej, če je z rezom odprta maternica vir 
okužbe, kako bi zaprl dovod strupenim sno
vem v trebušno votlino. Če ni nobene možno
sti, da bi se zaprla vhodna vrata, skozi katera 
prodira infekcija, kje je potem rešitev? Skle
pal je pravilno, odločil se je za operativno od
stranitev maternice. Kaj je lažje izbrati na 
križišču med smrtjo ali operativno odstranit
vijo maternice? Odstranitev maternice bo tudi 
za vedno rešila vprašanje ponovne zanositve. 
Dr. Porro je bil sam s svojo vestjo in je čakal 
tri tedne, da se prično porodni popadki pri pa
cientki Juliji Covallini. 
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Danes seje vseh treh zborov 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
sprejem in pristop k skupnosti. Za 
pristop pa je veliko zanimanje tudi 
med organizacijami združenega dela 
izven gorenjskega območja in priča
kujejo, da se bo število članov skup
nosti še povečalo. Da bi lahko pri
pravili program infrastrukturnih ob
jektov, je bila izdelana študija pro
storsko razvojnih izpopolnitev go
renjske avtoceste. Usklajujejo se 
prostorski vidiki mejnega kontrolne
ga platoja na obeh straneh, v Avstri
j i in Jugoslaviji, za potrebe carine, 
milice in špedicije, na jugoslovanski 
strani pa še za brezcarinsko trgovi
no. V zvezi z gradnjo teh objektov so 
bil i tudi že prvi razgovori o financi
ranju te gradnje, pa tudi o finančni 
sposobnosti organizacij združenega 
dela, k i bodo nosilke posameznih 
programov. - v ' 

Iniciativni odbor je v tem času pri
pravljal vse potrebno za konstituira
nje Karavanške poslovne skupnosti 
in njeno financiranje. Podpisana je 
bila tudi pogodba o združevanju 
sredstev za gradnjo objekta operati
vni center mejni prehod karavanški 
predor na Plavškem travniku na Je
senicah, k i jo bo financiralo devet 
špedicijskih organizacij. Z gradnjo 
bodo pričeli že v letošnjem novem
bru, zaključena pa bo decembra 
1987. V pripravi je tudi program za 
oblikovanje gospodarsko turistične
ga centra v Lescah, kakor tudi pro
grami za izgradnjo komunalne infra
strukture, skupnih objektov v obči
nah Jesenice, Radovljica in Kranj, 
dalje investicijski programi teh ob
jektov in zagotavljanje sredstev za 
sovlaganje. Pr i vsem tem morata bi
ti v ospredju racionalna raba prosto
ra in varovanje okolja, poleg kadrov
skega vidika, glede potreb občine in 
vsega gorenjskega območja. 

ZAKLJUČNO POROČILO O 
P O R A B I S R E D S T E V 

D R U G E G A OBČINSKEGA 
S A M O P R I S P E V K A 

Gradbeni odbor za gradnjo objek
tov s sredstvi drugega občinskega 
samoprispevka delegatom posreduje 
zaključno poročilo o porabi sredstev 
drugega občinskega samoprispevka, 
o čemer smo v našem glasilu že po
drobno poročali, zato omenjamo le 
nekatere podatke. 

S prvim občinskim samoprispev
kom je bil zgrajen šolski center na 
Plavžu, njegova vrednost ob koncu 
gradnje je bila (1979) 197.556.856 di
narjev. S prvim samoprispevkom je 
bilo zbranih 110.948.664 din, kar je 
56 odstotkov vseh sredstev, ostala 
sredstva pa so bila posojila, k i bodo 
izplačana letos, in druga združeva
nja. Sedanja vrednost objekta je 
1.280. 195.277 dinarjev. 

Sredstva drugega občinskega sa
moprispevka so bila v višini 
148.138.672 dinarjev porabljena za 
vzgojnovarstveno enoto in osnovno 
šolo v Mojstrani ter za osnovno šolo 
Karavanških kurirjev NOB"na Koro
ški Beli, v skupni vrednosti vseh ob
jektov in opreme 679.136.908 dinar
jev. 

V letih 1981 — 1985 je bilo z občin
skim samoprispevkom zbranih 
531.007.499 dinarjev ali 88 odstotkov 
vloženih sredstev, razlika pa je bila 
pokrita iz drugih virov. Zaradi infla
cije in podražitve gradbenih in obr
tniških del ter opreme je Izobraže
valna skupnost Jesenice pozvala tu
di organizacije združenega dela za 

dodatno zbiranje manjkajočih sred
stev.Doslej so se odzvale delovne or
ganizacije: Železarna Jesenice, 
Gradbinec, Gradiš, Iskra, Tehnični 
biro, Dinos in Izolirka, pričakujejo 
pa tudi odziv ostalih organizacij 
združenega dela, da bodo lahko 
uspešno zaključili še zadnjo etapo 
gradnje v osnovni šoli Karavanških 
kurirjev NOB na Koroški Beli . 

Poleg teh vprašanj pa je delega
tom zbora združenega dela in zbora 
krajevnih skupnosti predloženo v 
razpravo in sklepanje še: 

Predlog odloka o razglasitvi kul
turnih in zgodovinskih spomenikov 
v občini Jesenice: To je dejansko že 
drugi odlok, s katerim skupščina ob
čine razglaša kulturne in zgodovin
ske spomenike v občini, katerih ne
premični deli kulturne dediščine bo
do pod 'posebnim družbenim var
stvom, v skladu z zakonom o nara
vni in kulturni dediščini Slovenije. O 
osnutku odloka sta zbora razpravlja
la že decembra lansko Ieto^ bil pa je 
tudi v razpravi v krajevnih skupno
stih. Odlok poleg obeh zborov skup
ščine občine sprejemata tudi oba 
zbora skupščine Kulturne skupnosti 
Jesenice. 

Predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o javnem redu 
in miru v občini Jesenice, glede na 
spremembe in dopolnitve republi
škega zakona o prekrških. Z njim se 
zvišuje spodnja in zgornja meja de
narnih kazni za storilce prekrškov 
in razširjajo nekatera področja ozi
roma kršitve javnega reda in miru, 
za katere so predvidene denarne ka
zni. 

Predlog odloka o plačevanju pri
spevka za minimalno vodnogospo
darsko dejavnost, v skladu z novela-
cijo republiškega zakona o vodah. 
Za minimalno dejavnost se šteje: mi-
nimalnaamortizacija zgrajenih vod
nogospodarskih objektov in naprav 
v splošni rabi, redno vzdrževanje na
ravnih vodotokov, vodnogospodar
skih objektov in naprav v splošni ra
bi ter hudourniških območij regio
nalnega in medregionalnega pome
na, spremljanje starega vodnega re
žima, opravljanje del in nalog v zve
zi z obrambo pred poplavami in ure
janje zadev, k i imajo medrepubliški 
in meddržavni pomen. Zavezanci za 
plačevanje obveznega prispevka za 
minimalno vodnogospodarsko dejav
nost so temeljne organizacije zdru
ženega dela s področja gospodarstva 
in delovnih ljudi, k i z osebnim delom 
s sredstvi v lasti občanov opravljajo 
obrtno ali drugo gospodarsko dejav
nost v občini, ki se na območju občin 

območne vodne skupnosti Gorenj
ske nišo'sporazumeli o višini povra
čil za programirane storitve, predvi
dene s samoupravnim sporazumom 
o ; temeljih plana območne vodne 

^skupnosti Gorenjske za srednjero-
•ično. obdobje 1986 — 1990 in povračila 
niso .plačali. 

Predlog odloka o spremembah 
odloka, o cenah za geodetske storitve 
v občini s katerim se usklajujejo 
cene z ostalimi gorenjskimi občina
mi,. . . - l i " . . J 

rOdlok o povračilu in nagradah 
sodnikom porotnikom temeljnega 
sodišča v Kranju, s katerim se enot-
io:!ureja to vprašanje med.gorenj-

; skiirii ohčinami.? Odloki: opredeljuje 
-;upcayičenost doiipBtnihu stroškov in 

stroškov za prehranpin. prenočišče v 
obliki dnevnic, nadomestila osebne-

• ga dohodka oziroma zaslužka in na
grade sodnikom pdKitnifeorn za čas, 
k i ga prebijejo pri opravljanju te 
funkcije, v obUkLdnevnic-za službe
na potovanja. . 

Predlog za razporeditev združe
nih sredstev za skupno porabo v 
krajevnih skupnostih občine v letu 
1986. Odbor za delitev združenih 
sredstev za skupno porabo v krajev
nih skupnostih predlaga, da se zdru
žena sredstva v višini 10.335.722 di
narjev razporedijo: polovico sredstev 
na podlagi števila zaposlenih vsem 
krajevnim skupnostim in polovico 
posameznim krajevnim skupnostim 
za realizacijo skupnih potreb, in si
cer: v K S Dovje - Mojstrana 850.000 
din za ambulanto, K S Hrušica 
1.200.000 din za dokončanje mrliških 
vežic, K S Sava za pisalni stroj 
667.000 din, K S Podmežaklja 800.000 
din za ureditev prostorov krajevne 
skupnosti in K S Blejska Dobrava 
1.650.361 din za ureditev stavbe kra
jevne skupnosti. 

Delegati zbora krajevnih skupno
sti bodo obravnavali in sprejemali še 
odlok o določitvi matičnega območja 
v^občini Jesenice, k i zajema celoten 
teritorij in naslednja naselja: Jeseni
ce, Blejska Dobrava, Hrušica, Javor-
niški rovt, Kočna, Podkočna, Lipce, 
Planina pod Golico, Plavški rovt, Po
toki, Prihodi, Mojstrana, Dovje, 
Zgornja Radovna, Žirovnica, Breg, 
Breznicaj Doslovče, Moste, Rodine, 
Selo pri Žirovnici, Smokuč, Vrba, Za-
breznica, Kranjska gora, Gozd Mar
tuljek, Log, Podkoren, Rateče in 
Srednji vrh. Sedež matičnega ob
močja je na sedežu upravnega orga
na za notranje zadeve Skupščine ob
čine Jesenice, kjer se vodijo: rojstna 
matična knjiga, poročna matična 
knjiga in matična knjiga umrlih. 

Razvojne naloge v letu 
1987 

Vsi trije zbori skupščine Slovenije bodo v torek, 25. novembra, obravna
vali •* 

OSNUTEK RESOLUCIJE O POLITIKI URESNIČEVANJA DRUŽBENE
GA PLANA SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986 — 1990 V LETU 1987 

Osnutek resolucije prinaša temelj
ne usmeritve in naloge družbenoe
konomskega razvoja v Sloveniji v le
tu 1987, pri tem pa izhaja iz družbe
nega plana Slovenije za obdobje 
1986 — 1990 in dogovora o njegovih 
temeljih ter iz oceri razmer v uresni
čevanju resolucije v letu 1986. 

Osnutek resolucije sestavljajo po
glavja: /s ril 

• c. 
I. Problemi razvoja Slovenije na 

prehodu v letu 198T -.. -

II. Ključne naloge in usmeritve 
Za uresničevanje ciljev družbene

ga plana Slovenije za obdobje 1986 
— 1990 so ključne naloge in usmeri
tve družbenoekonomskega razvoja v 
letu 1987 višja kakovost gospodarje
nja, skladnejši razvoj v Sloveniji in 
Jugoslaviji ter kakovostnejše življe
nje. 

III. Možnosti za ustvarjanje in 
usmerjanje globalne delitve družbe
nega proizvoda 

Te možnosti so v prihodnjem letu 
naslednje:-družbeni proizvod celot
nega gospodarstva naj bi se povečal 
za tri in pol, izvoz blaga in storitev 
za šest, uvoz pa za štiri odstotke; ob 
rasti zaposlenosti za 1,4 odstotka naj 
bi se delovna storilnost dvignila za 
2,2 odstotka, sredstva-za osebne do
hodke vseh zaposlenih v združenem 
delu pa bodo večja za 2,9 odstotka. 

IV. Smeri ukrepov in aktivnosti za 
uresničevanje ključnih nalog in 
usmeritev 

Opisane so finančna, bančna in 
denarno - posojilna politika; aktivo-
sti republike, občin in samoupravnih 
interesnih ' skupnosti na področju 
preskrbe in blagovnih rezerv; politi
ka zaposlovanja in socialne varnosti; 
politika skupne in osebne porabe; 
politika splošne porabe; davčna poli
tika; temeljni cilji za povečanje 
usposobljenosti upravnih organov 
državne uprave za izpolnjevanje 
vseh njihovih funkcij; naloge, z ures
ničevanjem katerih bo povečana 
učinkovitost dela v organih pravo
sodja; politika selektivnega razvoja 
določenih področij v družbenih de
javnostih; politika razvoja gospodar
ske infrastrkuture; aktivnosti za hi
trejši razvoj drobnega gospodarstva; 

razvojne naloge na področju stano
vanjskega in komunalnega gospo
darstva; politika hitrejšega in sklad
nejšega regionalnega razvoja; politi
ka razvoja vodnega gospodarstva, 
varstva okolja in urejanja prostora; 
prednostne naloge na področju ljud
ske obramtle^ih^aTužbene samozašči
te. :tjMi9*OgB3 

"iqs«i BflVf-
V. DokumeMf'If resoluciji 
Naloge,0^tffireipVi in aktivnosti na 

posamezriffi2p"o3rbcjih bodo podrob
neje opredelufnašlednji dokumenti: 

1. energetška^Mlanca Slovenije za 
leto 1987 •"r | m-;' -

2. zakon o proračunu Slovenije 
3. dogovor e-splošni porabi občin v 

letu 1987 .t-'"1 •'• 
4. splošna bilanca sredstev. 
Za izvajanje ključnih nalog na po

dročju gospodarske infrastrukture 
bo v skladu z družbenim planom Slo
venije za obdobje 1986 — 1990 z za
konom začasno omejeno razpolaga
nje z delom sredstev družbene re
produkcije za nepodpisnike samou
pravnih sporazumov o temeljih pla
na samoupravnih interesnih skup
nosti na teh področjih. Za nepodpis
nike sporazumov bo sprejeta zakon
ska obveza združevanja sredstev, in 
sicer za pokrivanje dela. stroškov 
enostavne, reprodukcije Železniške
ga gospodarstva Ljubljana v obdob
ju 1987 — 1990 ter za združevanje 
dela sredstev družbene reprodukcije 
za gospodarsko infrastrukturo skup
nega pomena (naftno - plinsko go
spodarstvo, elektro gospodarstvo, 
premogovništvo, železniški in luški 
promet, cestno gospodarstvo, letali
ško infrastrukturo ter PTT promet) 
za obdobje 1987 — 1990. 

Osnutek resolucije o politiki ures
ničevanja družbenega plana Sloveni
je za obdobje 1986 — 1990 v letu 1987 
je objavljen v Poročevalcu št. 25 z 
dne 28. 10. 1986. 

Dokument je objavljen tudi v 
dnevnikih Delo in Večer. O njem bo 
potekala široka javna razprava, ki jo 
bo vodila socialistična zveza delov
nega ljudstva, obravnavale pa ga bo
do tudi družbenopolitične organiza
cije in skupnosti ter pristojna delo
vna telesa skupščine Slovenije. 

(iz Delegatskega biltena 
skupščine Slovenije) 

Še o samoprispevku 
Samoprispevku smo v našem glasilu v zadnjem času namenili že precej 

prostora. Tako smo že pisali o pridobitvah, k i sta jih prinesla oba dosedanja 
občinska samoprispevka, pa tudi o pripravah na tretji samoprispevek v ob
čini Jesenice. Ker pa je v teku javna razprava o opredeljevanju za tretji sa
moprispevek in so se pojavile številne dileme, pomisleki in nasprotovanja, 
smo se odločili, da poskusimo odgovoriti nanje in j ih osvetliti še z druge 
strani. 

Samoprispevek je zakonsko dolo
čena institucija, s katero skušamo v 
naši samoupravni družbi zagotoviti 
sredstva za zadovoljevanje skupnih 
potreb. Nihče med nami ne dvomi, 
da potrebujemo nove šole, vrtce, 
zdravstvene in kulturne ustanove, 
komunalne in druge objekte, ki so 
pogoj za stabilnejše gospodarstvo in 
večjo socialno varnost posamezni-
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kov in skupnosti kot celote. Prav ta
ko si vsi želimo višjo kakovost življe
nja in smo zato pristaši čimhitrej še
ga napredka. Pa vendar se vedno 
znova zatika, ko je treba zagotoviti 
materialne pogoje za uresničevanje 
skupnih razvojnih ciljev. 

Ob vse večjih potrebah družbenih 
dejavnosti potaja jasno, da potreb
nega denarja ni več mogoče zagota
vljati samo s svobodno menjavo de
la, zlasti še ob dejstvu, da je gospo
darstvo v tem trenutku že preveč 
obremenjeno. Jeseniška občina je po 
višini prispevnih stopenj, iz katerih 
se financirajo družbene dejavnosti, 
prav na repu republiške lestvice, za
to ni presenetljivo, da denar, ki ga 
delavci mesečno prispevajo v sklade 
skupne porabe, zadošča komaj za 
redno dejavnost samoupravnih ine-
resnih skupnosti. Če pa »ne znamo s 
tem denarjem narediti ničesar«, kot 
menijo nekateri,, potem moramo 
prevzeti tudi del odgovornosti za to 
»nesmotrno« uporabljanje zbranih 
sredstev , saj programe SIS spreje
mamo vsi občani neposredno ali 
prek delegatov. 

Ker torej sredstva iz rednih virov 
ne zadoščajo za vlaganje v infra
strukturo, je treba poiskati druge 
možnosti financiranja gradnje po
trebnih objektov. Tega problema se 
je lotil sekretariat občinskega koor
dinacijskega odbora za pripravo in 
izvedbo tretjega občinskega samo
prispevka, ki je podrobno proučil 
razmere in ugotovil, da je samopri
spevek poleg premostitvenih kredi
tov in prispevkov delovnih organiza
cij edini možni vir. iz katerega lahko 
črpamo sredstva za reševanje pro
blemov srednjega šolstva v naši ob
čini. Ob tem so se pojavili ugovori, 
da pomeni samoprispevek hojo po 
poti najmanjšega odpora, da je to bi
rokratski ukrep, ki posega v že tako 
plitke žepe občanov, ne da bi prej 

skušal poiskati druge oblike financi
ranja in oživiti obstoječe rezerve. 
Taki pomisleki so neutemeljeni, saj 
je odločanje o samoprispevku po
vsem samoupravno. Najprej se v ja
vni razpravi izpostavijo in razčistijo 
vse dileme,občani lahko tudi povedo 
svoje mnenje, pa naj bo tako ali dru
gačno. Po razpravi pretehtajo pred
log odloka o razpisu samoprispevka 
vsi trije zbori skupščine in se odloči
jo, ali bo do razpisa referenduma 
sploh prišlo. Zadnjo besedo pa imajo 
seveda občani, ki se na referendumu 
svobodno odločajo in po lastni preso
j i glasujejo za rešitev, ki se j im zdi 
najbolj pravilna. Izid referenduma 
je torej odvisen od vseh nas, pri če
mer vsak posameznik prevzame del 
odgovornosti za njegov uspeh ali ne
uspeh, pa tudi posledice, ki j ih bodo 
posredno ali neposredno občutili vsi 
občani, če referendum ne bo uspel. 

Številni ugovori se pojavljajo tudi 
glede pravice do glasovanja obča
nov, ki nimajo lastnega dohodka in 
zato ne bodo plačevali samoprispev
ka. Naša ustava predpisuje referen
dum kot pravico državljanov, ki izvi
ra iz samoupravljanja delovnega člo
veka. Ker je sleherni občan odgovo
ren za razvoj skupnosti, v kateri živi, 
mora imeti tudi pravico odločati o 
vseh zadevah, ki so pomembne za to 
skupnost; ta pravica mora biti zago
tovljena tudi v primeru, če posamez
nik zaradi objektivnih razlogov ni 
sposoben materialno prispevati k iz
vajanju sprejetih odločitev. Tu pri
haja na površje solidarnost delovnih 
ljudi in občanov, o kateri pri nas ta
ko pogosto govorimo, na katero pa 
tudi prav hitro pozabimo, kadar gre 
za to, koliko bo kdo prispeval v skup
no »denarnico«. 

Upokojenci predstavljajo tisto ka
tegorijo občanov, k i ima zaradi niz
kih dohodkov največ pomislekov gle
de uvedbe tretjega samoprispevka. 
Čeprav smo na republiškem nivoju 
že sprejeli nekatere ukrepe za izbolj
šanje materialnega položaja upoko
jencev, verjetno tega problema ne 
bomo zadovoljivo rešili pred koncem 
tekočega srednjeročnega obdobja. 
Zato so zahteve upokojencev po 
oprostitivi plačila samoprispevka. 

vsaj tistih z najnižjimi pokojninami, 
prav gotovo upravičene. Vprašanje 
pa je, ali bi bilo smotrno in pravično, 
če bi se odrekli prispevku celotne po
pulacije upokojencev, torej tudi dele
žu tistih, katerih pokojnine prav nič 
ne zaostajajo za rednimi dohodki ne
katerih delavcev. 

Da pa se ne bi ustavljali samo pri 
načelnih vprašanjih v zvezi s samo
prispevkom, si oglejmo še nekaj šte
vilk. S tretjim občinskim samopri
spevkom naj bi v petih letih zbrali 
198 milijard dinarjev, od katerih naj 
bi 65 milijard porabili za potrebe 
krajevnih skupnosti. Preostalih 133 
milijard bi po trenutnih ocenah po
krilo celotno investicijo srednješol
skega prizidka. Posameznik naj bi 
mesečno prispeval znesek v višini 
1,5 odstotka od neto osebnega do
hodka. Na podlagi podatkov o pov
prečnih mesečnih osebnih dohodkih 
delavcev v združenem delu lahko iz
računamo, kolikšen znesek predsta
vlja teh 1,5 odstotka v mesečnem do
hodku povprečnega delavca. V letoš
njem juniju, juliju in avgustu je bil 
povprečen osebni dohodek v naši ob
čini 100.222 dinarjev. Povprečen ob
čan je moral od svojega mesečnega 
dohodka oddvojiti 1503 dinarjev (de
lavec v gospodarstvu 1480, v nego
spodarstvu pa 1655 din) v okviru zbi
ranja sredstev drugega občinskega 
samoprispevka, ki se je prav v teh 
mesecih iztekel. Čeprav bi bil zaradi 
rasti osebnih dohodkov ta znesek, ki 
bi ga prispeval posameznik — v pri
meru, da bi se občani odločili za tre
tji samoprispevek — nekoliko večji, 
bi glede na trenutno raven cen še 
vedno predstavljal zanemarljivo 
majhno vsoto. Pomislimo samo, kaj 
lahko kupimo v trgovini za 1500 di
narjev, ali kaj dobimo za ta denar \ 
javnih lokalih. 

Tanja Kastelie 

H m . m . 
In kdaj bodo vsi trije zbori 

skupščine občine Jesenice 
obravnavali rezultate gospo
darjenja v devetih mesecih? 
Pred prazniki — novoletnimi! 

micro 



Skupščina izobraževalne 
skupnosti o samoprispevku 

Delegati v skupščini Izobraževalne skupnosti občine Jesenice se bodo 
sestali prihodnji petek, 14. novembra, ob 12. uri v restavraciji Železarne, 
konferenca delegacij y Železarni pa bo v sredo, 12. novembra, ob 13. uri v 
sejni sobi samoupravljalcev. Gradivo, ki ga morajo pred tem obravnavati 
ustrezne delegacije, so prejeli le vodje delegacij. Dnevni red je sicer kratek, 
vendar pa odločilnega pomena za nadaljnji razvoj šolstva na Jesenicah. 

Zbor krajanov na Javorniku 
V minulem obdobju je bilo. v krajevni skupnosti Edi Giorgioni Javor-

nik - Koroška Bela več zborov krajanov. Sestali so se vaščani s Potok in Ja-
vorniškega rovta, na skupnem zboru pa krajani naselij Borovlje in Tomšiče
ve ceste ter Trebeža. 

Delegacije so namreč prejele v 
obravnavo gradivo za javno razpra
vo o odločitvi za tretji občinski sa
moprispevek. Na^ta^inačin se bodo 
delegacije za samoupravne intere
sne skupnosti ^J^jučjle^Vj razpravo, 
k i o tem predlogu poteka ta mesec (v 
Železarni bo javna razprava organi
zirana prek sanjqij^5a^B|h delovnih 
skupin, predlog^ga hpdoobravnavali 
tudi izvršni odborijosnovnih organi
zacij sindikata).. Pomena in potreb 
po uvedbi tretjegas^amoprispevka v 
naši občini na tem mestu ne bi pou
darjali, saj je bilo o tem v Železarju 
objavljenih že v^prispevkov. 

Delegacije se bodo seznanile tudi 
s poročilom o uresničevanju vzgoj-
noizobraževalnega dela v osnovnih 
šolah občine Jesenice v šolskem letu 
1985/86. V njem so prikazani pogoji 
za uresničevanje vzgojnoizobraže-
valnega dela, vzgojnoizobraževalni 
rezultati ter problemi ter predlogi za 
njihovo rešitev. Predvsem bi bilo tre

ba rešiti problem pomanjkanja ozi
roma neustreznosti prostora osnov
nih šol na mestnem področju, osno
vne šole s prilagojenim programom 
in glasbene šole,: izenačiti možnosti 
učencev pri obveznem šolanju, rešiti 
problem zaostajanja materialnega 
položaja učiteljev in podobno. 

Letos bodo prvič podeljene Žagar
je ve plakete.; Zanje so zaradi dolgo
letnega uspešnega dela na vzgojno-
izobraževalnem področju predlaga
ni: Zora Čudes, 'Silva TJkmar, Ljuba 
Pavliček, Anton Dežman in Železar
na Jesenice. ,-

Vodje delegacij so skupaj z gradi
vom za tretjo sejo skupščine Izobra
ževalne skupnosti prejeli kot pripo--
moček za delo delegatov in delegacij 
še statut Izobraževalne skupnosti 
ter poslovnik za delo skupščine Izo
braževalne skupnosti Jesenice, nje
nih zborov in organov. 

Nada D E J A K 
CPSI 

Na zborih so krajani opozorili na 
vrsto vprašanj, k i so in bodo še: aktu
alna v prihodnem obdobju. To velja 
predvsem za reševanje problemov 
gospodarske in komunalne dejavno
sti. P r i reševanju teh v p r a š a n j e po
membno tesno sodelovanje krajevne 
skupnosti, samoupravne komunalne 
skupnosti in pristojnih organov 
Skupščine občine Jeseice -M ifcomite-
ja za urejanje ip ros^ ra in'varstvo 
okolja. V četrtek, 23. oktobra, pa so 
ha skupnem sestanku krajani i z Bo-
rovelj, Tomšičeve ceste ter Trebeža 
ponovno opozorili na neurejen pri
stop na cesto prvega reda Ljubljana 
— Jesenice in zahtevali uvedbo kro
žne pol i prek;; Trebeža ha .Koroško 
Belo. To jeprobrem izpred nekajJet, 
k i ga pristojni organi niso mogli re
šiti zaradi ozkega grla v Trebežu. 
Krajani se s takšno ugotovitvijo niso 
strinjali; prav tako niso zadovoljni z 
začasno rešitvijo in pešpotjo, k i je 
bila urejena od železniške postaje 
Javornik do naselja Straža. 

Kritično in ostro so obravnavah 
tudi občasne razmere na cestnem 
nadvozu pri semaforiziranem križiš
ču na Javorniku. Ob daljšem dežev-

Pravičnejša delitev med 
vrhunskim športom in športno 

rekreacijo 
Na drugi seji skupščine Telesnokulturne skupnosti Jesenice, ki je bila 

pretekli četrtek v prostorih restavracije Kazina, so delegati obeh zborov po
trdili zapisnik prve seje in sprejeli osnutek razmejitve vrhunskega, tekmo
valnega športa, športne rekreacije in temeljne telesne vzgoje v šolskih špor
tnih društvih, o katerem bodo občani lahko razpravljali do 15. januarja 1987. 
Seznanili so se z realizacijo finančnega načrta T K S Jesenice za obdobje ja
nuar - september 1986 in potrdili rebalans tega plana. Sprejeli so samoupra
vni sporazum o skupnih nalogah telesnokulturnih skupnosti občin v Slove
niji za obdobje 1986 do 1990, potrdili predlog članov odbora za samoupravni 
nadzor in odbora za podeljevanje priznanj Stanka Bloudka pri skupščini 
TKS Slovenije, nazadnje pa imenovali žirijo za podeljevanje Gregorčičevih 
plaket v jeseniški občini v letu 1986. 

Čeprav smo v naši občini v zad
njem času vzgojili vrsto športnikov, 
ki se s svojimi rezultati uvrščajo v 
sam vrh jugoslovanskega in celo 
svetovnega športa, ne moremo biti 
zadovoljni s splošno smerjo razvoja 
telesnokulturne dejavnosti. Športne 
panoge so med seboj premalo pove
zane, glede na uspešnost pa nepra
vilno ovrednotene. To je posledica 
dosedanje nesistematične dejavno
sti na področju telesne kulture v ob
čini, ko smo vrsto let podpirali dolo
čene panoge, ne da bi ugotavljali, ali 
športniki v njih z vrhunskimi rezul
tati dokazujejo svojo kvaliteto in 
upravičujejo dobljeno finančno po
moč. Pri tem nam je zmanjkovalo 
denarja za množično rekreacijo ob
čanov in za telesno vzgojo mladine v 
šolskih športnih društvih, k i pred
stavljajo osnovo za hitrejši in kvali
tetnejši razvoj vrhunskega in tek
movalnega športa. 

Da bi telesnokulturne organizaci
je prisilili h kvalitetnejšemu delu, 
bomo v prihodnje s pomočjo obje
ktivnih kriterijev poskušali razmeji
ti vrhunski in tekmovalni šport, 
športno rekreacijo in telesno vzgojo 
v šolskih športnih društvih. Podpira
li bomo samo 15 panog vrhunskega 
in tekmovalnega športa (od tega naj
več pet vrhunskih) in j im namenili 
skupno 70 odstotkov sredstev teles
nokulturnih dejavnosti. Prednostne 
panoge bomo izbirali vsaki dve leti 
in tako zagotovili uspešnejše prever
janje izvajanja programov ter pravi
čnejšo delitev sredstev med posa
meznimi panogami. Perspektivni po
samezniki, k i bodo z dobrimi rezul
tati dokazali svojo kvaliteto, bodo 
dobili status vrhunskih športnikov -
posameznikov, čeprav njihova pa

noga ne bo uvrščena v vrhunski 
šport. 

Na področju športne rekreacije bi 
morali doseči množičnost. V ta na
men bo treba zagotoviti osnovne ob
jekte za aktivno športno udejstvova-
nje občanov. Nosilci rekreacije ne 
smejo biti več samo telovadna dru
štva Partizan, ampak tudi skupine 
občanov, ki bodo vključevale naj
manj 15 posameznikov in se bodo 
ukvarjale z raznimi oblikami rekrea
cije. Višina finančnih sredstev, k i jih 
bomo namenili tej dejavnosti, bo od
visna od števila športnorekreativnih 
skupin in vsebine njihovih aktivno
sti. 

Šolska športna društva so tista 
množična baza, ki bi morala predsta
vljati odskočno desko mladim špor
tnikom za nadaljnje tekmovalnoin 
vrhunsko športno udejstvovanje. Žal 
se ta društva premalo povezujejo z 
drugimi telesnokulturnimi organiza
cijami v občini. Res pa je tudi, da 
mlade v lolah najbolj privlačijo tiste, 
panoge (odbojka, rokomet), ki iib i= 

morejo dalje razvijati v klubih, ker 
teh v občini nimamo. Ustanavljanje 
klubov bo tudi ob novi razmejitvi 
zahtevna naloga, ker nimamo 
ustreznih športnih kadrov in funk
cionarjev, pa tudi zato, ker bodo mo
rali sami zbrati sredstva za začetno 
dejavnost in šele na podlagi dobrih 
rezultatov in izpolnjevanja kriteri
jev za uvrstitev v vrhunski ali tek
movalni šport pridobiti pravico do fi
nančne podpore skupnosti. 

Tanja Kastelic 

Spominska svečanost ob 
dnevu mrtvih na Jesenicah 

Tudi letos so na Jesenicah počastili spomin na padle borce NOV, talce, 
tiste, k i so j im ugasnila življenja v koncentracijskih taboriščih in vse tiste, ki 
so darovali življenja za našo svobodo in lepšo bodočnost. 

Osrednja spominska svečanost je 
bila na grobišču padlih borcev v spo
minskem parku na Plavžu v petek, 
31. oktobra, ob 16. uri v organizaciji 
občinskega odbora ZZB NOV in 
ostalih družbenopolitičnih organiza
cij • občine Jesenice. V kulturnem 
programu komemoracije so sodelo
vali: Pihalni orkester jeseniških že-
lezarjev pod vodstvom Ivana Knifi-
ca, moški pevski zbor Društva upo
kojencev Jesenice pod vodstvom 
Franca Jelenca^ mladinski pevski 
zbor OŠ Tone Čufar pod vodstvom 
Marije Raichman_ in "recitatorska 
skupina OŠ Tone Čufar Jesenice, ki 
jo je pripravil Sandi Jakopič. 

Ob grobišču padlih borcev, k i je bi
lo okrašeno s številnimi svečami in 
cvetjem, je imel spominski govnr 
podpredsednik osnovne organizacije 
ZSMS OŠ Tone Čufar Miha Žagar. 
Poleg svojcev so spomin na padle 
borce počastili mnogi njihovi prijate
lji in znanci ter veliko število mla
dih. V tej rnnožici Jeseničanov so po
sebno svečan vtis naredili številni 
praporščaki s prapori. Ognjeni pla-
menčki in cvetovi krizantem, nagelj
nov in drugega cvetja ter žalostinke. 
ki so jih izvajal' godbeniki in pevci. 

so prisotne v mislih popeljale v čas, 
ko so bili njihovi svojci, bližnji tova
riši in prijatelji še med njimi. . . Mla
di recitatorji so ta čustva še poglobili 
z recitalom pesmi naših pesnikov. 
Na svečanosti je sodeloval tudi odde
lek J L A , ki je padle borce počastil s 
salvami. 

Spominska svečanost se je nada
ljevala ob spominskem obeležju pad
lim vojakom v prvi svetovni vojni. Z 
žalostinko pihalnega orkestra in pe
smijo moškega zbora Doberdob, slo
venskih fantov grob, ki nas spomi
nja na zgodovinske čase 1914 — 
1918, so v spominskem parku v pod
nožju mogočne Mežaklje sklenili 
svečanost v spomin na mrtve. 

Spominske svečanosti ob dnevu 
mrtvih so bile tudi v drugih krajev
nih skupnostih občine Jesenice. V 
Planini pod Golico je na komemora-
ciji sodeloval tudi moški pevski zbor 
Društva upokojencev Jesenice, na 
grobišču padlih borcev in talcev v 
krajevni skupnosti Edi Giorgioni Ja
vornik - Koroška Bela in na pokopa
lišču na Blejski Dobravi 1. novembra 
pa Pihalni orkester jeseniških žele-
zarjev. 

Franjo Ropret 

ju ali hujšem nalivu so za pešce raz
mere nevzdržne. Eno izmed zanimi
vih vprašanj je bilo namenjeno tudi 
izgradnji čistilne naprave ob reki 
Savi. Krajani zahtevajo odgovor na 
postavljeno vprašanje, v kolikšni 
meri bo ta naprava, k i je sicer po
trebna za celotne Jesenice, vplivala 
na razmere v naselju Borovlje. 

Ničkolikokrat so krajani obeh na
selij opozorili na pomanjkljivo javno 
razsvetljavo in zato zahtevajo, da 
svet krajevne skupnosti oziroma ko
misija za gospodarska in komunalna 
vprašanja to vprašanje bolj učinko
vito rešuje prek samoupravne komu
nalne skupnosti. 

Direktorica vzgojnoizobraževalne-
ga zavoda Majda Malenšek je obšir
neje spregovorila o tretjem občin

skem samoprispevku, s katerim naj 
bi zbrali potrebna sredstva za šol
stvo, pol odstotka pa naj bi namenili 
za potrebe krajevnih skupnosti. 

Posebna komisija bo v krajevni 
skupnosti Edi Giorgioni Javornik -

Koroška Bela določila prednostne 
naloge, k i so najbolj aktualne in za 
katere naj bi uporabili s samopri
spevkom zbrana sredstva. P r i tem so 
omenjali napeljavo vročevoda na Bo
rovljah in Koroški Beli ter še neka
tere druge aktualne naloge. 

-V novembru bodo volitve delega
tov za skupščino krajevne skupno
sti. Iz naselja Borovlje so bi l i predla
gani: Milan Dornik, Danilo Svetlin, 
Rudi Šapek, Drago Knific in Stanko 
Pristov, iz naselij Tomšičeva cesta in 
Trebež pa Adelajda Dizdarevič, Ma
rija Ljuta, Aleksander Mandelje in 
Aleksander Kogoj st. 

Edb Žagar 

Pred leti je bila obnovljena cesta prvega reda Ljubljana — Jesenice. V 
neposredni bližini semaforiziranega križišča je bil zgrajen nadvoz prek po
toka Javornik. Na nadvozu je odvajanje površinskih voda pomanjkljivo ure
jeno, zato ob daljšem deževju ali hujšem nalivu nastajajo velike težave. 

Obvestilo invalidom 

Društvo invalidov Jesenice obvešča svoje člane, ki 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 db invalida - občana. Delovna enota 
Univerzala Jesenice nam materialne pomoči pri prevozu še nikdar ni 
odrekla. 

Odbor društva 

Na podlagi sklepa skupščine Telesnokulturne skupnosti Jesenice z 
dne 11. septembra 1982 o.podelitvi Gregorčičevih plaket Telesnokul-
turna skupnost Jesenice 

RAZPISUJE 

Gregorčičeve plakete za leto 1986 

Za podelitev Gregorčičeve plakete so lahko predlagane organiza
cije in posamezniki za: 

— aktivnost in uspehe pri razvijanju množičnosti na področju te
lesne kulture, 

— dosežke na področju telesne vzgoje, strokovnega, organizacij
skega in znanstvenega dela, 

— dolgoletno Uspešno delo na področju telesne kulture, 
— tekmovalne dosežke na pomembnejših tekmovanjih, 
— uspehe, ki pospešujejo telesno kulturo na področju propagande 

in publicistike. 
Predloge za podelitev lahko dajo vsi občani, telesnokulturne in 

druge organizacije. 
Predlogi morajo biti predloženi pismeno do 15. novembra 1986 na 

naslov: 
Telesnokulturna skupnost Jesenice, 
Titova 65, Jesenice, p. p. 21. 
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Edo Torkar 
SKLADIŠČNIK 

Ime mi je Branko. Pišem se Raz
pet. Sem skladiščnik surovin in re
produkcijskega materiala v tovarni 
Bidex, k i izdeluje vodovodne pipe in 
armature. Prej sem delal v Kovinar
ju, kjer sem zaslužil pol manj kot 
zdaj in sem natanko pol od te polovi
ce odštel vsak mesec stanodajalcu 
za podnajemniško sobo v Kosezah, 
kjer sicer še zdaj stanujem. Res pa 
je, da v Kovinarju nisem še delal kot 
samostojni skladiščnik, pač pa kot 
skladiščni manipulant, oziroma 
prevzemalec v oddelku z vijaki, kar 
je komaj kaj več od navadnega de
lavca in sem moral po vsakem šihtu 
v posteljo, tako me je bolel hrbet od 
vzdigovanja po 40 in 50 kg težkih za
bojev z vijaki, k i so kar naprej priha
jali v skladišče, bodisi v vagonih bo
disi s tovornjaki, ali pa kar hkrati z 
vagoni in tovornjaki: vijaki Tovil, vi
jaki Petar Drapšin, vijaki Plamen 
Kropa," vijaki Utenzilija, pozabil sem 
že od kod vse; vijaki tisoč različnih 
dimenzij, pa njim pripadajoče mati
ce in podložke seveda — da se ti 
zmeša! Potem sem se vpisal v tečaj 
za skladiščnika pri delavski univerzi 
in bi potem, ko sem ga opravil, mor
da celo ostal v Kovinarju, če bi me 
bili pripravljeni premestiti na odgo
varjajoče delovno mesto in mi povi
šati plačo. Več kot pol leta so mi 
obljubljali in me vlekli za nos, potem 
pa sem v časopisu zasledil razpis za 
delovno mesto skladiščnika v Bide-
xu, nemudoma sem se javil in bil tu
di nemudoma sprejet, saj sem izpol
njeval vse zahtevane pogoje. 

»Ah pijete?« je bilo prvo vpraša
nje, ki mi ga je zastavil šef komer
ciale potem, ko si me je ocenjujoče 
ogledal od glave do peta. Vrtel se je 
na stolu in s prstom bobnal po mizi, 
ves zlikan in zloščen in z brki, k i so 
mu sršeli kot zatrep slame z gorenj
skega kozolca. 

»Če pijem?« sem se popraskal za 
ušesom, saj takega vprašanja res ni
sem pričakoval. »Hm, kak kozarček 
že, a vi ne?« sem se nazadnje izvle
kel in se še isti hip spomnil, da se že 
dva dni nisem obril, pa tudi čevljev 
nisem imel očiščenih in da je to 
vprašanje prav gotovo v tesni zvezi z 
mojo zunanjostjo. 

»Pa veste, zakaj vas to sprašujem? 
Naš prejšnji skladiščnik je bil na
mreč že tako zapit, da smo ga morah 
predčasno invalidsko upokojiti. Ne 
bi radi prišli z dežja na dež.« 

»Sem mar podoben pijancu?« 
»To ne. Premladi ste še, da bi se 

vam kaj poznalo, tudi če bi bil i pija
nec. Sicer pa — pojdiva si ogledat 
skladišče! Naj vas že vnaprej pripra
vim na to, da je skladišče surovin in 
reprodukcijskega materiala še zelo 
neurejeno. Več kandidatov se je že 
javilo na naš razpis, pa so si vsi pre
mislili, ko so se seznanili s stanjem.« 

In sva si šla ogledat in sem se tudi 
jaz seznanil s stanjem. Skladišča 
pravzaprav sploh ni bilo, saj so me
deninasti bloki in palice ležali vse
vprek po dvorišču pod milim nebom, 
kjer je bil pač prostor. Na prostem 
so bile tudi cele palete grafita v vre
čah, pokrite samo s ceradami in poli-
vinilastimi plahtami, k i bi j ih premo
čil vsak močnejši dež. Kremenčev 
pesek je bil sicer na suhem v tovar
niški hali, ker pa so se v vreče pogo
sto zadevali nespretni viličarji, je bi
lo veliko peska raztresenega po tleh 
poleg stružnic, rezkarjev in drugih 
obdelovalnih strojev. Reprodukcij
ski material je bil spet čisto na dru
gem koncu tovarne, v zasilni leseni 
lopi poleg odpraševalne naprave v l i 
varni in če si odprl vrata, se ti je vsu-
lo za vrat pol kile prahu. Moja bodo
ča pisarna je bi l nekakšen lesen za-
bpj 2x2x2 metra, v katerem je bilo 
ravno dovolj prostora za omaro z ak
ti, razmajano pisalno mizo, stol in 
električni kalorifer. Za nameček je 
»pisarna« stala v neposredni bližini 
centrifug, v katerih se je 2 neznan
skim truščem odcejalo olje iz mede
ninastih ostružkov, k i so ostajali pri 
obdelavi ulitkov. Pa to še ni vse, saj -
je hrup prihajal tudi iz čistilnice 
odlitkov v livarni. 

»No, zdaj ste videli. Kako se boste 
odločili?« me je pobaral komercialni 
potem, ko sva se vrnila v njegovo pi
sarno. 

»Prevzel bom,« sem rekel. 
»Kdaj pa?« 
»Lahko takoj.« 
»Dobro. Pričakujemo vas v pone

deljek. Nasvidenje!« 
»Nasvidenje!« 
V ponedeljek sem praznoval roj

stni dan in ker je bilo ravno prvega v 
mesecu, se mi je zdel to kar prime
ren začetek za nastop nove službe. 
Dodelili so mi dva delavca," mladeni
ča iz južnih krajev, Latif a in Sveto-
zara, podrejen pa mi je bil tudi neko
liko starejši Stanko, kije bil po.rodu 
iz hrvatskega Zagorja in je bi l v 
skladišču zadolžen za olja in kisline. 
Hitro sem si pridobil njihovo naklo
njenost, saj sem z njimi postopal kot 
enak z enakimi in se nisem obota
vljal prijeti za vile ali lopato, kadar 

je bilo veliko dela; od drugih skladišč 
čnikov pa sem se razlikoval tudi po 
tem, da nisem nosil halje, pač pa na
vadno delovno obleko in visoke če
vlje z železnimi kapicami. 

»To ni vaše delo,« me je opomnil 
komercialni, ko me je nekega dne 
zalotil, pri nakladanju medenine na 
tovornjak. 

»Vem,« sem rekel. 
»In?« ' 
»Vem pa tudi to, da je treba tovor

njak čimprej naložiti.« 
»Če potrebujete več delavcev, kot 

j ih imate, naj vam j ih posodi delo
vodja iz livarne.« 

»Ne nadlegujem rad ljudi, če ni za
res nujno.« -

»Res? Kakšen skladiščnik pa ste 
— takole zaprašeni in brez srajce! 
Delavcem dajete potuho, za hrbtom 
pa se vam smejejo. Poznam jaz Boji-
ča! Pa tega Burkiča! Pa tega Hrova-
ta! Nikar se mi ne hodite pritoževat, 
če vam bojo zrasli čez glavo.« 

»Brez skrbi, tovariš komercialni, 
bom že sam uredil z njimi tako, da 
bo prav.« 

»Upam, tovariš Razpet, upam!« 
Seveda se je izkazalo, da imam 

prav jaz in ne moj šef. Moji fantje 
res niso pretiravali z delovno vnemo, 
a kar j im je bilo postoriti, so vendar
le postorili — četudi ne zmeraj tako 
hitro in vestno, kakor bi bilo treba in 
kakor bi si želel. Zlasti Latif se mi je 
v poletni vročim rad skril med pra
zne sode za skladiščem in stegnil 

• vse štiri od sebe, pozimi pa se je še 
najbolje počutil v livarni pri pečeh, 
čeprav ni imel tam kaj iskati. Sveto-
zar, k i se je zaposlil v Bidexu le en 
teden pred menoj, pa je bil na začet
ku zelo marljiv in prizadeven, pozne
je pa je nekoliko popustil, kar pa ni 
nič čudnega, saj mu Latif ni dajal 
dobrega zgleda, poleg tega pa se je 
kmalu izkazalo, da je izrazito tehni
čni tip, k i mu je lopata dosti pregro
bo orodje. In res je že čez dva mese
ca naredil izpit za voznika viličarja 
in postal viličarist. Stanko je bi l s 
šestnajstimi leti staža v Bidexu že 
star in prekaljen delavec, k i je do po
tankosti poznal svoj posel in ga zato 
ni bilo. treba priganjati in mu soliti 
pameti. O, pa je bil tudi Stanko tič! 
Kadar je bilo treba natovarjati to
vornjak z gredicami za Sevojno, je 
imel Stanko nenadoma polne roke 
dela s kislinami in olji, prej pa je po 
cele ure postaval naokoli in se šalil z 
ženskami v montaži in obdelavi. 

A kadar mi je res šlo za nohte, me 
ni nihče pustil na cedilu. B i l i smo — 
razen Stanka, k i je bil starejši — pri
bližno istih let in kakor smo si bih 
tovariši pri delu, smo si bili prijatelji 

tudi v prostem času, saj smo se med 
odmori skupaj podili za žogo na to
varniškem dvorišču, pa tudi po šihtu 
smo jo marsikdaj mahnili v bife čez 
cesto na šilce žganega. Obiskoval 
sem jih doma, poznal sem njihove 
žene in se igral z njihovimi otroki, 
večerjal sem njihove jedi in poslušal 
njihovo glasbo, še govoril sem z nji
mi v njihovem jeziku, zaradi česar 
sem se celo zameril nekaterim sode
lavcem, češ da izdajam mater Slove
nijo. 

K d sem se nekega nedeljskega ve-, 
čera z zelencem vračal domov v Ko
seze, sem se stepel s skupino Alban
cev, k i so v pijanosti nadlegovali in 
žalili neko dekle. Ko sem naslednje 
jutro o tem dogodku pripovedoval 
Latifu in-Svetozaru, ves v skrbeh, da 
bi se mi utegnili pretepači maščeva
ti, sta mi bila fanta brž pripravljena 
priskočiti na pomoč. Iz električnega 
kabla sta mi napravila nekakšen 
pendrek, k i sem ga potem še cele 
tedne nosil s seboj v torbi, da bi ga 
uporabil, če bi me Albanci pričakali 
kje na samem. No, moj strah pred 
maščevanjem je bil odveč in mi pen-
dreka ni bilo treba uporabiti, čeprav 
ga imam še sedaj doma med svojo 
ropotijo. Kdove, morda pa mi bo 
kdaj le še prišel prav! 

Delavci so držali in še držijo z ma
no, zato, ker so vedeli, da tudi jaz dr
žim z njimi in tistim zgoraj v pisar
nah nikoli ne ležem v rit, tako kot so 
to delali nekateri drugi skladiščniki 
in mojstri, k i so si na ta način obeta
l i napredovanje in druge privilegije. 

A če se nisem najbolje razumel s 
svojimi šefi, to še ne pomeni, da se 
nisem razumel z administratorkami, 
računovodkmjami in ostalimi žen
skimi pisarniškimi močmi. Prav nas
protno! — še zlasti potem, ko j im je 
prišlo na uho, da sem še samski in 
da tudi nobene resne punce še ni
mam, so se kar naprej trudile, da bi 
me omrežile. Še celo petdesetletna, 
debelušna iri že osivela računovodki-
nja Lojzka, k i se j i je na obrazu že 

i krepko poznala njena ljubezen do l i 
kerjev in drugih opojnih pijač, mi je 
namigovala in mežikala in v največ
je veselje j i je bilo, kadar me je spra
vila v zadrego in mi zvabila rdečico 
na lica. »Poglejte našega Branka, 
kako je zafarbal!« je vzkliknila. »Ah 
ni to nekaj ljubkega? Tudi jaz sem 
farbala, ko sem bila mlada in sem 
imela še močno in zdravo kr i v žilah. 

Oh, kako nesrečna in zakomplek-
sana sem bila zaradi tega, jaz neum-
nica, k i nisem vedela, kaj imam, do
kler me ni z leti minilo in mi pobralo 
k r i z lic, kot sok iz limone!« 

»Tovariš Branko, kaj pa se tako 
obirate, izberite si že no kakšno in 
se poročite, fant od fare ste, ne ver
jamem, tla vas nobena ne pogleda!« 
me je nekega dne napadla Vika, 
Lojzkina pomočnica v računovod
stvu- Nadaljevanje 

BOŽIDAR LAKOTA 

Osnutek za naslovno stran pesniške zbirke Luciferjev padec. 

ZDOMSKA (1970) 
Imela je črne oči, 
imela je bela meča; 
na vlaku za Miinchen je gneča, 
gneča — 
kje pa je sreča, kje pa je sreča? 

jaz sem jo ljubil, položil jo je teh
nik Kos; 
jaz sem bil bos, tehnik Kos je 
imel voz; 
pel sem ji pesmi, on je cingljal z 
novci; 
imel sem roso v očeh, imel je vilo 
v gozdu. 

imela je črne oči, 
imela je bela meča; 
na vlaku za Miinchen je sreča, pa 
gneča. 

nož prinesem iz Nemčije, 
nož za črne oči, 
nož za bela meča; 
na vlaku za Miinchen je gneča, 
gneča — 
daleč, še dalje je sreča. 

položil jo je tehnik Kos, jaz jo 
bom ubil; 
bil sem bos, tehnik Kos je imel 
voz; 
na nož ujamem luč, na mizo vr
žem cekin; 
imel sem pesem v srcu, imel je vi
lo v gozdu. 

baba je imela črne oči, 
baba je imela bela meča; 
na vlaku za Miinchen je gneča — 
daleč, daleč je sreča. 

Tedaj se je pripeljal obersturmfiihrer Werner. Zadnji hip je za
mahnil z roko v znamenje, naj povesijo puške. Morda je na ta trenu
tek čakal za ovinkom, da bi bilo videti kot v filmu. Naglo je stopil k pri
vezanemu Bernardu in mu nepričakovano ponudil: 

— Povejte, kar od vas hočemo in takoj boste svobodni! 
Bernard pa je ves iz sebe, kakor da ga ni videl ne slišal, zaneseno 

zavpil: 
— Streljajte že! 
Obersturmfuhrerja ni niti pogledal, raje je z očmi izzivalno preba-

dal ubijalce. 
Gestapovec je bledega obraza odstopil in poveljujočemu dal zna

menje. 
Počilo je, toda ne vsi streh hkrati. 
Ne streljajo nas vsi radi, je pomislil Aleš. 
Ko je zasmrdelo po smodniku in se je razkadil rahel sivkast dim, 

so videli, da sta dva ob kolih še vedno stala. Eden izmed njiju je bil 
Bernard! Spet je zavpil: 

— Streljajte! Ne bojte se! - - •-, 
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MRTVI NE L A Ž E J O 
povest 

Obersturmfuhrer je pobesnel. Odpel je tok za samokres, stopil 
proti Bernardu in le na korak razdalje vanj izstrelil pet nabojev. 

Kot bi s tem hotel zatreti upor, revolucijo in svojevoljnost za vse-
lej. 

Tisti, ki so še živeli, so morah odvezati postreljene, zložiti s kamio
na surove, prazne krste, potem pa trupla spraviti vanje! 

Aleš je prišel na vrsto šele z zadnjo skupino. Do kola so mu hoteli 
pomagati, a ni dovolil. Tja se je splazil po vseh štirih, se spodaj oprijel 
obeljenega lesa in se ob njem vzpel pokonci ter čakal, da mu je eseso-
vec tja privezal roki. Ko je segel k očem, da bi mu jih zavezal, je, kakor 
prej Bernard, odklonil. 

Nanj je čakal še obersturmfiihrer! 
Werner je segel po pištoli. Vendar se je zbral in s stisnjenimi zob

mi siknil, kakor da je izgubil razum: 
— Zavpij: Heil Hitler! in prost boš šel od tod! 
Werner — in vsi drugi — so napeto čakali. Pa ni bilo treba dolgo. 
— Morilci! Smrt Hitlerju! je viknil Aleš. 
— Schiessen! je revsnil Werner in odskočil, kakor bi ga pičila ka

ča. Spozabil se je in spet segel po pištoli. V tem se je zbral, se obrnil, 
vidno razkačen sedel v avto in oddivjal med pokanjem strelov, ki so 
spodnesli tudi Aleša! 

Zadnje, kar je izgovoril Aleš, je bilo: 
— Mama, Martina! Saj bomo maščevani! 
Mis l i l je, da je to zavpil na glas, toda to se je zdelo samo njemu. 

Navzoči so slišali samo nerazločno grgranje. V Alešu ni bilo več moči. 
Vso je bil porabil v boju z Wernerjem. 
Tudi vedno tihi Peter si- ni dal zavezati oči in tudi on je iztisnil iz 

sebe: 
— Maščevani bomo! Zbogom Angela! 
Teh zadnjh pet so naložili policisti sami in kamioni so se spet po

gnali proti kaznilnici. 
Ob jami, k i so jo prejšnji dan kopah sami, so stali zaporniki, ki so 

jih zastraženi, solznih, a tihih obrazov, morali naglo zasuti! 
Prihodnje jutro, ko je bil Filip že vi partizanskih rokah, so se po 

vsej pokrajini rdečih veliki lepaki, z dvakrat napisanimi imeni talcev: 
v nemščini in v domačem jeziku. Trideset. Med njimi je bilo tudi Ale-
ševo in Petrovo. Bernardovo so izpustih. 

Ljudje so se ob lepakih ustavljali, si brisali solze, potihem kleli in 
se pridušali. Pri enem se je ustavila tudi Martina. Nenadoma so se j i 
zameglile oči in zadrhtela je. Prebrala je Aleševo ime. Z roko je pote
gnila prekjoči in še enkrat pogledala na papir. 

Res je! O, Aleš! 
Omotična je odtavala proti domu. Še vedno ni mogla doumeti, da 

je bilo to edino, kar ga je čakalo pri gestapovcih." Bolj kakor kdaj prej 
je čutila, kaj j i je pomenil Aleš. 

In umrl je s hudimi mislimi nanjo! 
V ušesih j i je zvenelo, kot bi ga poslušala vsak hip: 
— Tudi tvoje roke postajajo krvave!... Zakaj nisi poskrbela za Fi l i 

pa?... Operi umazanijo! 
Z roko je rahlo otipala mesto na vratu, kjer jo je v navalu brezum

ja stiskala Aleševa desnica. Namesto jeze ga je v mislih ljubkovala in 
-rahlo božala kožo, kjer se je.je zadnjikrt dotaknila njegova roka. 

Vse je odmevalo v njej, tudi njene zadnje besede. Saj ni mislila ta
ko, kot mu je govorila. Hotela je po vsi sili, želela, da bi ostal živ. To je 
bilo vse. Aleš je bil njeno drugo življenje, njen odmev in njena prihod
nost! 

Zakaj ga ni poslušala! Kakor bi jo bil Filip hipnotiziral! 
Mrtvi ne lažejo! si je rekla, kakor bi j i narekoval sam Aleš. Kako 

je mogla dvomiti? Pustila se je zapeljati, da bi rešila Aleša! 
To jo je vrglo kvišku. Popravila si je obleko in se namenila narav

nost k Filipu. Se preden je odšla, jo je spet nekaj ustavilo. Sesedla se 
je na posteljo. Aleš je imel prav, ko je rekel, da se bo kr i držala tudi 
nje. Mukam žalovanja so se pridružile nove, še hujše. Ni se čutila sa
mo prevarana, temveč tudi sokriva za pogubitev znanih, dobrih ljudi 
in tudi za najbolj ljubljenega med njimi. Potem je nehala jokati in v 
mraku, ko so se na steno začele risati sence in j i tesnoba ni pustila di
hati, j i je udarilo v zavest: 

— Razkriti moram Filipa! Samo, če ni prepozno. To je bila Aleše
va volja! Kakor oporoka! In samo jaz vem to! 

Obenem se je ustrašila same sebe. Saj nima toliko moči, saj bo ob
tožila tudi sebe. 

Strah, ki se je oglašal na dnu razuma, se je približeval teži, k i j i jo 
naložila Aleševa smrt. Svojega brata naj izda? 

Kaj pa Aleš?... Pomagala ga je umoriti... Nič ga zdaj ne bo oživi
lo!... Toda takole ne bo zdržala, ne bo mogla živeti. 

Dokler ne odvrže tega bremena, j i ne bo obstanka. Bolje, da jo po
gubi kazen, kakor ta pekoči ogenj. 

Zakaj trepeče? Koga se boji? Trepeče pred partizani in boji se 
Nemcev. 



NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 

• Letošnje žalne slovesnosti ob dnevu mrtvih v spomin 
na padle borce in aktiviste so v vseh krajih radovljiške občine 
potekale.ob izredno množični udeležbi delovnih ljudi in obča
nov. Zlasti množičen je bil obisk na slovesnostih v Dragi in v 
Begunjah, kjer so letos obnovili spominske kamne in pripravi
l i lep kulturni program. 

• Izvršni svet SO Radovljica je na 17. seji 28. oktobra 
obravnaval predlog odloka o pogojih za oddajo nezazidanega 
stavbnega zemljišča, osnutek odloka o ugotovitvi skladnosti 
prostorsko izvedbenih aktov z družbenim planom za čas 
1986—1990, Osnutek odloka o povračilu in nagradah sodnikom 
porotnikom Temeljnega sodišča Kranj, analizo obdavčenja za
vezancev od gospodarske-dejavnosti, osnutek odloka.o. spre
membah in dopolnitvah odloka o davkih občanov in osnutek 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih na pro
met nepremičnin. Spregovorili so še o problematiki spomeni
škega varstva s področja _NOB, o spremembah in dopolnitvah 
statutov osnovnih šol in b predlogu usklajevanja ravnfosebnih 
dohodkov v SIS in-oceni združevanja sredstev v letu 1986 in 
1987. Sprejeli so tudi pobudo družbenega pravobranilca samo
upravljanja o ukrepih za sprejemanje planskih dokumentov v 
nekaterih OZD v-občini. 

• Na podlagi korespondenčne seje 20. oktobra je izvršni 
svet SO Radovljica ocenil rast sredstev za osebne dohodke v 
gospodarstvu občine v času od 1. januarja do 30. septembra 
1986 v primerjavi s poprečjem lani 98 %. Do ponovne ocene, ki 
jo bo izvršni svet opravil v novembru, lahko OZD in skupnosti 
v negospodarstvu ob izpolnjevanju dogovorjenih programov in 
če imajo dovolj sredstev, povečajo osebne dohodke za največ 
98 % v primerjavi z lanskim poprečjem. 

• Na 39. seji P O K SZDL Radovljica 3. novembra so prou
čili predlog usklajevanja ravni osebnih dohodkov v SIS druž
benih dejavnosti in oceno združevanja sredstev do konca leta 
1986. Podprli so predlog reorganizacije svetov in drugih teles 
O K SZDL in pobudo Z K O Radovljica za pobratenje z občino 
Varaždin. Sprejeli so tudi pravilnik o medsebojnih delovnih 
razmerjih delavcev delovne skupnosti pri O K SZDL Rado
vljica. 

• V Radovljici so 14. in 15. oktobra na posvetu sekretar
jev osnovnih organizacij in stalnih akcijskih konferenc Z K v 
javnih glasilih, k i ga je vodil izvršni sekretar P C K Z K S Le
nart Šetinc, spregovorili o uresničevanju kongresnih usmeri

tev v sredstvih javnega obveščanja ter o tekočih nalogah ko
munistov v glasilih in JRT. 

• Občinski svet Zveze sindikatov Radovljica je oktobra 
poslal vsem osnovnim organizacijam in konferencam osnov
nih organizacij sindikata v občini ter poslovodnim organom v 
OZD, TOZD i n DSSS predlog enotnega delovnega koledarja za 
leto 1987. S koledarjem naj bi zagotovili poenotenje in pospeši
l i izkoriščanje vseh razpoložljivih zmogljivosti, smotrno pora
bo delovnega časa in dobro počutje zaposlenih. Predlog kole
darja pa ne obvezuje OZD s področja gostinstva in turizma, 
trgovine, gradbeništva in gozdarstva ter drugih; k i imajo po
sebne pogoje in posebni delovni čas. 

• Tričlanska delegacija skupščine občine Radovljica je 
bila 24. oktobra na obisku v prijateljskiobčini Apatin v SAP 
Vojvodini. Udeležila se je proslave in slovesnosti ob občinskem 
prazniku, k i ga slavijo v počastitev tega dneva leta 1944, ko so 
enote NOV Jugoslavije osvobodile te kraje. 

• ' Od '23. do 25. oktobra je bilo na Bledu posvetovanje 
Zveze združenj za kazensko pravo in kriminologijo Jugoslavi
je. Podatki objavljeni na posvetu povedo, da v naši državi od 
vseh prijavljenih pri tožilstvih sodišča obsodijo le 35 do 37 % 
ljudi, okrog 100 tisočljudi pa ima letno opraviti š pravosodnimi 
organi. 

• Delavska univerza Radovljica je v sodelovanju s sekre
tariatom za ljudsko obrambo pri Skupščini občine Radovljica 
organizirala 53-urne tečaje civilne zaščite za enote prve vete
rinarske pomoči. Tečaje v Radovljici, v Bohinjski Bistrici, na 
Bledu i n v Podnartu je obiskovalo nad dvesto.udeležencev. 

• V okviru meseca požarne varnosti v oktobru je Občin
ska gasilska zveza Radovljica v sodelovanju z gasilskimi dru
štvi organizirala vrsto vaj in drugih prireditev ter kvizov za 
mlade gasilce. 25. oktobra je bila na Bohinjski Beli osrednja 
proslava, na kateri so zaslužnim gasilcem podelili priznanja. 
Na ogled je bila tudi avtomatska lestev in nova cisterna 
Creina. 

• Po podatkih Komiteja za družbeno planiranje in gospo
darstvo pri Skupščini občine Radovljica se je v prvih devetih 
mesecih 1986 fizični obseg proizvodnje, v primerjavi z enakim 
obdobjem lani, zmanjšal za 2,3 %. Lanskoletni obseg proizvod
nje so presegli v strojni industriji za 17,6, v proizvodnji tekstil
ne preje in tkanin za 8,1 in v proizvodnji raznovrstnih izdelkov 
(Elan) za 6,1 %. 

• Od januarja do septembra letos so OZD v radovljiški 
občini izvozile za 10,936.678 tisoč din blaga in storitev, od tega 
je bilo 84,3 % izvoza na konvertibilno tržišče, kar je za 2,8 % več 
kot lani v tem obdobju. Plan skupnega izvoza je dosežen 71 %, 
.samo na konvertibilno področje pa 72,2 %. Količnik pokrivanja 
uvoza z izvozom je bi l 2,7, na konvertibilni trg pa kar 3! 

0 V prvih devetih mesecih 1986 so v turističnih krajih ra
dovljiške občine našteli 262.010 gostov, kar je pol odstotka več 
kot lani. Tujih gostov je bilo 146.025 ali 3,9 % manj kot lani, do
mačih pa 115.985 ali 6,8 % več kot lani. 

• V devetih mesecih 1986 so v radovljiški občini zabeleži
li 1,600.264 nočitev, kar je za dober odstotek več kot lani. Do
mači gostje so ustvarili 10,9 % več nočitev, tuji pa 5,1 %. Kljub 
temu predstavlja delež tujih nočitev v skupnem številu kar 
58 %, kajti poprečna doba bivanja tujcev je znašala 4,2, doma
čih gostov pa 3,8 dni. 

• Od januarja do avgusta je bilo v radovljiški občini po
prečno zaposlenih v združenem delu 12.838 delavcev ali 2,23 
več kot v enakem obdobju lani. Samo v gospodarstvu je bilo za
poslenih 11.454 ali 2,3 % več delavcev kot lani. Od vseh zaposle
nih je kar 52,8 % žensk. V gospodarstvu od vseh zaposlenih 
50,1 %, v negospodarstvu pa kar 75,1 %. 

• Lani je bilo v občini Radovljica 409 novorojenčkov, le
tos ob polletju pa le 179. Lani je v občini umrlo 303, letos ob 
polletju pa 167 občanov. Naravni prirast v letu 1985 je znašal 
106, letos ob polletju pa komaj 12 občanov. Največje gibanje 
stalnega prebivalstva je na območjih K S Radovljica in Lesce, 
največje upadanje števila prebivalcev pa je na območju Bohi
nja, kjer se v zadnjih treh letih rodi letno le do 20 otrok, umre 
pa do 35 občanov! 

• Konec-oktobra je INDOK center pri OS Radovljica i z 
dal-glasilo delegatov občine Radovljica OBZORNIK št. 7 v na
kladi 1550 izvodov. Prejeli so ga že vsi delegati. V Obzorniku je 
celotno delegatsko gradivo za 5, ločene seje vseh treh zborov 
občinske skupščine i n več delegatskih informacij ter obvestil. 
Pozornost zlasti pritegnejo podatki o neto osebnih dohodkih 
voljenih in imenovanih funkcionarjev v občini Radovljica. 

• Po programu kulturne akcije za delovne kolektive je 
občinski svet Zveze sindikatov organiziral 29. oktobra že peto 
letošnjo predstavo opere Nabucco v Ljubljani. Letos si je to 
opero ogledalo v okviru kulturne akcije nad 1800 obiskovalcev 
iz radovljiške občine. 

• V fotogaleriji Pasaža v radovljiški graščini je od 24. ok
tobra na ogled deseta letošnja foto razstava. Tokrat svoje ume
tniške fotografije predstavlja Edo Marušič, član fotosekcije 
Delo iz Ljubljane. Doslej je sodeloval že na 150 razstavah do
ma in v tujini in prejel 20 pomembnejših nagrad. 

• Ljubitelji košarkaškega športa v Radovljici so lahko s 
svojimi igralci več kot zadovoljni. Zmagali so tudi v četrtem 
kolu slovenske košarkaške lige — zahod, ko so na svojem 
igrišču 29. oktobra porazili ekipo K K Črnomelj z rezultatom 
132:71 (polčas 50:39). Strelci so bili: Dežman 26 košev, Stojnšek 
21, Grahovac 19, Erman 17, Praprotnik 14, Podlipnik 13, Kozole 
5 ter Tušek in Smit po 4 koše. Radovljičani so se tako še bolj 
utrdili na prvem mestu skupaj z moštvom K K Škof j a Loka. 

Vladimira Bratuž razstavlja v Šivčevi hiši 
Kiparka in arhitektka, oblikovalka in keramičarka, v letih 1950 — 1953 

asistentka profesorja Josipa Plečnika in od 1976 — 1981 profesorica za pla
stično oblikovanje na Šoli za oblikovanje v Ljubljani, se v zadnjem času vse 
bolj posveča čisti kiparski umetnosti. 

Dr. Fran Šijanec je v Sodobni slo
venski likovni umetnosti (Obzorja, 
Maribor, 1961) o Vladimiri Bratuž -

Furlan med drugim zapisal: »Vladi
mira Bratuž - Furlanova je kazala 
zanimanje za dekorativne učinke ce
nenega maloplastičnega materiala v 
primitivistični obdelavi (npr. izprane 
in izlužene oblike okrušenega prod
nega kamna, kost, glina, sadra *). S 
svojsko prečutenimi oblikami in do-
gnano estetsko kulturo se je uvelja
vila še posebej na področju moderne 
keramike in male plastike. Pripomo
gla je k okrepitvi sodobnih smeri v 
slovenski uporabni umetnosti. Z vid
nim uspehom je prikazala svoja pri
zadevanja -še zlasti na mednarodni 
razstavi moderne keramike v Can-
nesu (1954).« 

V Šivčevi hiši se avtorica predsta
vlja s ciklom malih keramičnih 
plastik in reliefov, v njenem ateljeju 
pa trenutno nastajajo lesene 
plastike, k i v abstraktni likovni go
vorici sugestivno ponazarjajo mor
ske valove, veter, nebo ali Benetke 
kot simbol mesta na vodi. Našteta 
dela so namenjena razstavi v Jako
pičevem razstavišču, kjer bo Vladi
mira Bratuž decembra letos prikazal 
tudi vso ostalo raznoliko likovno de
javnost v 35 letih ustvarjalnih napo
rov. 

Kot Plečnikova učenka ceni in 
uporablja najrazličnejše kiparske 
materiale in z visoko likovno kulturo 
izbira pri svojem delu zdaj kamen 
zdaj les, kovino, mavec, beton ali gli
no. 

Razstavljeni ciklus del v glini je 
nastajal med leti 1979 in 1985 in po
meni zanimivo povezavo med kera
miko in plastiko. Kronološki pregled 
nastajanja različnih del vodi od gla-
ziranih keramičnih plošč preko me
stoma reliefno občutenih malih 
plastik s prav tako dvojnim žganjem 

in glazurami do neglaziranih plastik 
v glini. 

Tehnične razlike spremljajo tudi 
vsebinske. Med keramičnimi plošča
mi imamo primerke čiste likovne 
igre z vključevanjem keramičnih 
elementov v estetsko razgibane reli
efne kompozicije, grafično učinkujo
če dekorativne in lirično občutene 
kompozicije, ki črpajo svoj oblikovni 
ritem iz valovanja obmorskih trav, 
in reliefne keramične plošče, k i so 
hkrati risbe in reliefi in v katerih 
razpoloženjsko odmeva istrski in ob
morski svet. Keramične plastike, kot i 
M l in življenja, Sam v množici, Brat
je - tujci, s svojimi razlnolikimi preli
vi še stopnjujejo občutek ogroženo
sti, tesnobe, samote, medtem ko v 
drugih kiparka v duhovitih in simbo

ličnih formah ter s kontrasti med 
hrapavimi in gladkimi površinami 
oziroma rjavo in glazirano glino go
vori tudi o bolj vedrih straneh življe
nja. 

Najmlajša razstavljena dela so 
vrečke iz neglazirane gline, k i priv
lačijo s svojo oblikovno dognano li- : 

kovno govorico, k i dviguje predmet 
iz njegovega vsakdana in mu vtisku-
je globlji sociološki pomen: različne 
vrste vrečk, zložene ha različne nači
ne, navajajo gledalca na misei o po
predmetenju življenja in na misel o 
izginjanju intimnosti in globlje člo
veškosti v naših medsebojnih odno
sih. . 

Maruša Avguštin 

"sadra — knjiž. Z žganjem te rudni
ne pridobljen bel prah, ki se, pomešan 
z vodo, hitro strdi; mavec (Slovar slo
venskega knjižnega jezika — op. ured
ništva) 

Kakor mi je bila prejšnji teden po
sebno všeč E. T.—jeva definicija 
opičnjaškega delovnega ljudstva, 
čeprav osebno mislim, da je nemo
goče, da bi se človek razvil iz opice, 
pač pa obratno, opica iz človeka, in 
to tistega, ki NI HOTEL delati, mi je 
ta teden zazvenel komentar Tanje 
Torbarine (Danas, 21. oktober) o beo
grajski kandidaturi za olimpiado in 
kaj so ljudje rekli o tem. Pravi (pre
vajal sem, kot sem pač znal): »Ker 
sem še vedno svobodna državljanka 
te dežele in ker kot član socialisti
čne zveze delovnega ljudstva Jugo
slavije lahko ilustriram pluralizem 
interesov, si dopuščam pravico, da 
definitivno izjavim, da se mi šport 
gnusi. Iz preprostega razloga, ker me 
že leta silijo, da moram imeti šport 
rada. Sprašujem se: Ali je to svobo
da, lepo prosim?« Nadaljuje: »Ker se 
frajerji motajo okrog športa, naj se 

D. J. Luxemburg 
V prejšnji številki Železarja si je D. J . (Dee Jay) izposodil mojo oceno 

Torkarjevega Razsutega tovora. Nimam namena načenjati polemike s tova
rišem Zvezdnikom, kot Dee Jaya imenuje Edo Torkar v enem svojih pikrih 
portretov, nenazadnje oba trdiva približno isto stvar in oba sva bolj slabo 
podkovana v navajanju citatov, vsaj kar se točnosti vira tiče. Bom pa poni-
glavo izkoristil njegov izziv. Pa se dajva, saj beseda ni konj. 

Če Dee Jayu ne morem očitati ne
natančnosti pri citiranju, pač zgolj 
zaradi tega, ker imam sam taisto bo
lezen, pa mu nenatančnosti pri bra
nju ne bom spregledal. Da bi kdaj 
trepljal Eda Torkar j a, tega si še m i : 

sliti ne morem. Nimam namreč nje
gove samozavesti, da bi se lahko kar 
tako brez rezerve posmehoval pro-
vincialnemu amaterizmu. Trepljajo 
pa, kot vemo, predvsem tisti, k i so 
bodisi dovolj samozavestni, da ne vi
dijo svoje omejenosti, ali pa imajo 
dovolj oblasti, da take samozavesti 
ne potrebujejo. 

Kamen na kamen, palača... 
Tak pregovor velja tudi za denar. 

Čeprav nas mnogokrat zamikajo sla
ščice v slaščičarni, se premagamo in 
odhitimo v tretje nadstropje, kjer 
imamo učenci OŠ Prežihov Voranc 
svojo pionirsko hranilnico. 

V njej trikrat na teden delajo 
učenci višjih razredov pod vodstvom 
mentorice Romane Kranjc. V zad
njem času so se z njenimi nasveti 
modernizirali in delno uvedli raču
nalniško poslovanje, čeprav svojega 
računalnika še nimajo, ampak si ga 
sposojajo. Najbolj pridni varčevalci 
so učenci nižjih razredov, na višji 
stopnji pa varčujejo razredne skup
nosti za izlete. 

Ob dnevu varčevanja je vsak prvo-
šolec dobil hranilno knjižico z mini
malno vsoto denarj a in praktično na
grado. 

V preteklem šolskem letu smo bili 
najbolj uspešni varčevalci. V tekmo
vanju Pionirskih hranilnic Gorenj
ske smo dobili posebno priznanje. 

Že nekaj let smo uspešni varčeval
ci, kajti tudi otroci se zavedamo, da 
je v življenju potrebno varčevati, da 
si potem lahko kaj kupimo. 

Alenka 
Novinarski krožek 

' OŠ Prežihov Voranc*. 5, 

Bolj simptomatično se mi zdi Dee 
Javevo sprenevedanje, ko mimogre
de pomeša mojo opazko o tem, kako 
dobrodušni da morajo biti Torkarje-
vi someščani, ko brez priziva prena
šajo njegovo posmehovanje, s taiste
ga avtorja Hvalnico brezdelju. Moja 
domneva, glede na Dee Jayev odziv 
očitno napačna, o dobrodušnosti 
Torkarjevih someščanov, se je nana
šala prav nanj, na D. J . namreč. Pač 
pa se s Hvalnico brezdelju res stri
njam, na ravni literarnega dela se
veda. 

Če vsem postmarksistom, neo-
marksistom, revizionistom in osta
lim iz tega krožka že nekaj desetletij 
ne uspe najti skupnega imenovalca 
ob vprašanju ali je kraljestvo svobo
de tostran ali onstran kraljestva nuj
nosti, potem tudi nama z D. J . to brž
kone ne bo uspelo na eni sami tipka
ni strani. Vsakršno sklicevanje na te 
in one zgodovinske osebnosti ali teo
retične avtoritete je ob tem brez
predmetno. 

Pač pa se ta dilema, v Torkarje-
vem primeru še posebno očitno, ali 
če hočete — zavestno, dogaja na či
sto pragmatični ravni. Na tej ravni 
pa brezdelje ni več povsem istovetno 
z lenobo, ni več lenoba kar tako. Vse
kakor pa ni skrita ta lenoba, saj ne 
Torkar in ne B. G. ne skrivata svoje
ga navdušenja nad lenobo. Kajti, 
prav kakor svoboda ni abstraktna 
zadeva, prav tako je tudi lenoba ved

no lenoba za nekaj, v Torkarjevem 
primeru lenoba za ustvarjanje, leno
ba za umetnost. Pod tako lenobo 
sem se pripravljen takoj podpisati. 
Upam si celo trditi, da je prav ta le
noba tista, k i nas edina lahko pripe
lje v kraljestvo svobode, na kateriko
l i strani kraljestva nujnosti že je. 
Družbena stvarnost, nujnost, katero 
naj se po Dee Jayevem blagohotnem 
nasvetu trudimo spoznati, je namreč 
veličastno udejanjenje gesla: delu 
čast in oblast in je na razpotju ko
munizma in barbarstva bližje sled
njemu. Oblast in čast, k i gresta ab
straktnemu družbenopotrebnem de
lu, se namreč na pragmatičnem ni
voju sprevračata v mistifikacijo ma-
nualnega, tradicionalistično ali že 
kar konzervativno togega, neustvar
jalnega, do absurda ponavljajočega 
se, svojemu objektu (z zmago takega 
dela namreč delavec postane objekt 
svojega dela) povsem odtujenega de
la. Za tako ponudbo se Dee Jayu le
po zahvalim. 

Borut Grče 

Projekcija 
diapozitivov 

Fotoklub Triglavski narodni 
park prireja v četrtek, 6. no
vembra, ob 18. uri v hotelu 
Triglav v Mojstrani projekcijo 
izbranih diapozitivov svojih 
članov na temo: 

Značilnosti in rekreacija na 
področju Triglavskega 

narodnega parka. 

Vabljeni! 

samo njim odvzema od plač.« Ona 
zahteva namesto športnih stadionov 
kozmetične salone, ker je s svojo po
dobo zadovoljna (jaz tudi) in ji ni 
treba tekati in delati sklekov, pač pa 
jo skrbi ten, saj od športa dobi izpuš
čaje. 

Delo že ves teden poroča o prire
ditvah ob 21. Borštnikovem srečanju 
v Mariboru (vseh prireditev — tudi 
spremljajočih — bo 118 — podčtal — 
jaz). 

Pridružujem se Tanji in se kot »še 
vedno svoboden državljan te dežele 
in kot član SZDL zavzemam za plu
ralizem interesov.« Tanja hoče koz
metične salone, jaz pa bi s ponosom 
pristal, da se tisto, kar se nam odv
zema od plač, daje za koordiniran 
kulturni teden na Jesenicah, name
sto jeseniškega famoznega petka, ko 
se dogaja, da je po pet prireditev 
hkrati, med tednom pa nobene. 

Na čigav zdrav razum bi bilo treba 
apelirati, katero zkojevsko vest bi 
bilo treba spomniti, da naj se prire
ditve na Jesenicah porazdelijo čez 
ves teden? 

Ernest Fischer pravi: Vest je glas 
človeštva v vsakem pozamezniku; 
jaz tu dodajam modrost, ki jo upora
bljajo naši bratje iz Bosne (tokrat se 
ne bom trudil s prevodom): Nikad ti 
nečeš imat dve kuče u Sarajevu. 

D.J. 

Pika na i 
Pred časom je na straneh Železar

ja potekala polemika, v kateri sta bi
la večkrat omenjena pojma marksi
zem - leninizem ter marksizem in 
leninizem. Popolnoma nehote se je 
vanjo vključilo Društvo novinarjev 
Slovenije (predlagalo je, da se iz no
vinarskega kodeksa izloči »zavestna 
privrženost idejam marksizma in le-
ninizma«) in dr. Božidar Debenjak. 
Njegovo stališče (Komunist, 31. ok
tober, str. 8) je sprejela sekcija M C 
C K Z K S za marksistično publicisti
ko in je s tem nehalo biti samo oseb
no stališče. 

Dr. Debenjak pravi: »Dejstvo je 
namreč, da je formula »marksizem -
leninizem« izrazita dediščina Ko-

minterne. In pripada povsem določe
nemu zgodovinskemu času. Očitno 
so mnogi spregledali, da ta formula 
v dokumentih Zveze komunistov Ju
goslavije uradno več ne obstaja.« Dr. 
Debenjak pa takole polemiki v pouk 
(seveda nehote) zaključuje: »Vse to 
so vprašanja, ki terjajo znanstvene 
diskusije in političnih opredelitev, 
ne pa neproduktivnih časopisnih 
kampanj.« 

ŽELEZAR 

Kaj s e b e r e , p o s l u š a . . . 



Gledališka predstava skromnega obsega 
V jeseniškem gledališču je bila v četrtek, 30. oktobra, prva domača pre

miera v tej gledališki sezoni. Uprizorili so dramo Toneta Čufarja LJUBE
ZEN V KLETI, v režiji Vere Smukavec. 

Pisatelja Toneta Čufarja Jeseniča
nom ni potrebno posebej predsta
vljati. Iz njegovega revolucionarne
ga življenja in delovanja naj omeni
mo, da je bil rojen leta 1905 na Jese
nicah. Kot mlad je spoznal vse brid
kosti bednega življenja, doživel kri
vice, ponižanja... Iz teh spoznanj je 
rasla želja po stikih iz resničnosti ži
vljenja. Ta želja se mu je izpolnila 
1927 leta, ko je pristopil k jeseniški 
Svobodi in se za vedno zapisal delav
skemu revolucionarnemu gibanju. V 
neposrednih stikih z naprednim de
lavskim okoljem in posamezniki se. 

ij&nrfad vključil v revolucionarno de
le«; i n življenje na Jesenicah. Leta 
1931 je postal poklicni književnik. 
Kot komunist — revolucionar je bil 
preganjan. Z. živo in pisano besedo 
je gradil vizijo o boljšem življenju. 
Njegovo revolucionarno delo je poz
neje odkril tudi okupator. Enajstega 
avgusta 1942 so ga gestapovci ustre-

: l i l i v Šentvidu pri Ljubljani.ko je bi l 
star komaj sedemintrideset let. 

Čufarjevo delo je bilo razpeto med 
politično dejavnostjo in književnost
jo. Z umetniško besedo je opisal ra
zne stiske, poraze in zmage, pred
vsem jeseniškega proletariata. Svo
jo revolucionarnost je izrazil v pe
smih, črticah, novelah in dramskih 
delih. Čufarjevo prvo socialno dram
sko delo J U T R A N J A M O L I T E V so 
premierno izvedli 1927. leta ob otvo
ritvi gledališke sezone jeseniške 
Svobode. Kljub nekaterim začetni-
škim pomanjkljivostim, k i pa j ih je 
takratni režiser Franc Škrlj delno 
odstranil, je Čufarjev dramski prve
nec v tistih časih vzbudil posebno za
nimanje, sam pa je od tistega časa 
postal viden delavec v dramskem od
seku Svobode in v celotnem jeseni
škem kulturnem življenju. Sledila je 
še vrsta dramskih del kot so Polom, 
Ščurki, Mali Babilon, od katerih je 
večina krstno uprizoritev doživela 
na odru jeseniške Svobode ali poz
nejše Enakosti. 

Prav je, da se ob vsaki priložnosti 
spominjamo revolucionarnega dela 
našega Toneta Čufarja. V trajen spo
min nanj in njegovo revolucionarno 
delo je poimenovano tudi jeseniško 
gledališče, trg, na katerem stoji gle
dališče, DPD Svoboda, osnovna šola, 
Čufarjeva plaketa. Njegove črtice, 
pesmi in novele z velikim uspehom 
predstavljajo ob raznih prireditvah 
in proslavah. Čufarjeve umetniške 
misli so zložene v razne recitale, k i 
so j ih že večkrat uspešno izvajali 
prav igralci jeseniškega gledališča. 
Vedno so izvajali najboljše. Tudi 
najboljše dramsko delo P O L O M je 
bilo ob pravem času izvedeno na je
seniškem odru in v naravi, pa Ščurki 
v Mariboru (gostovali so tudi na Je
senicah). 

Lahko zapišemo, da Jesenice iz
polnjujejo dolg in izkazujejo vse spo
štovanje do dela Toneta Čufarja. Za
to sta tudi predlog umetniškega vo
dje gledališča in odlok umetniškega 

} sveta gledališča, da se v gledališki 
repertoar uvrsti prav Čufarjeva soci
alna drama L J U B E Z E N V K L E T I , 
pravilna in dobronamerna poteza. 
A l i mislimo, da je odveč povdarjati, 
da je izbrano delo resnično predsta

va skromnega obsega, da je to pre
skromen premierski učinek! Meni
mo, da se je čas za taka dela na jese
niškem odru iztekel. So pa možnosti, 
da se taka in podobna dela negujejo 
na drugačen način in v drugačnih 
oblikah, samo za to sta potrebna do
datno delo in prepričevanje. Če že 
pred petdesetimi leti tekst ni ugajal 
takratnim razmeram, kako naj bi 
ugajal današnjim časom. Spremna 
beseda v gledališkem listu pravi, ^ a 
je že Tone Čufar nameraval predela
ti vsebino; ker je ni, je to sedaj stori
la režiserka Vera Smukavec. Ne ve
mo, kakšne popravke in izboljšave 
je vnesla, toda zanesljivo j i n i bilo 
prijetno popravljati tisto, kar je »za
grešil« pred peuiesetimi leti takrat 
mladi in še neizkušeni dramatik To
ne Čufar, ... . 

Tako je režiserka Vera Smukavec 
v Čufarjevi igri banalnih ljubezen
skih zapletov, neusklajenih družin
skih razmer, predrznih dejanj »ko-
štarja«, štrajkov, borbe za delavske 
pravice... s težavo premagovala ne
hvaležen tekst, k i ga je morala opre
miti z množico drobnih režijskih po
tez in z glasbo. Da bi vse bilo »revo
lucionarno«, je zaključni prizor igre 
opremila še z glasbenim vložkom In-
ternacionale! Kakšna zabloda in zlo
raba! Upajmo, da je uprizoritev tega 
in takega Čufarjevega dela na jese
niškem odru v najbolj dobronamerni 

želji — samo repertoarski spodrs
ljaj-

V igri jeseniških gledališčnikov 
smo videli vrsto stereotipnih pona
vljajočih se prizorov, k i ob še tako 
prizadevni in povdarjeni igri niso do
segli zaželjenega učinka. Vse je te
klo v nekakšni razvodenelosti, s 
skromnim obsegom, za kar pa niso 
krivi igralci. Nasprotno, vsi so se tru
dili in nekateri znova zanesljivo po
trdili standardne kvalitete: Rado 
MUŽAN — Štefan Majnik, zidarski 
pomagač, Mira B O L T E — Ančka, 
njegova žena, Tatjana KOŠIR — • 
Marina Mihelič, teta - perica, Ivan 
B E R L O T — Vinko Vrečar, ključav
ničar in dobre interpretacije: Irena 
LESKOVŠEK - Hilda Avsec, nata
karica, Janez K R I S T A N — Peter 
Jenko, tovarniški delavec, Franci 
ŽNIDARŠIČ — Andrej Trtnik hišni 
posestnik, Elizabeta ŽNIDARŠIČ — 
Ivanka Blažič, služkinja. 

Scena in kostumi Joža Bediča so 
primerni času, v katerem so nekate
re družine na Jesenicah dodatni za
služek ustvarjale s »koštarji«, kar pa 
je večkrat povzročilo zaplete, k i smo 
jih videli v tej igri. Posebno uspešna 
je scena dogajanja, klet - drvarnica 
in vsa njena dekorativnost. 

V predstavi sodelujejo še: Gabrijel 
Smukavec — glasbena oprema, 
Ivanka Leskovar — šivilja, Pavli 
Torkar — luč, Matjaž Smolej — ma
gnetofon, Marjan Gogala, Roman 
Iskra in Ludvik Erjavec — oder in 
Draga Škvarc — šepetalka. 

Franjo Ropret 

Razstava umetniške 
fotografije Francija Kolmana 

Razstavni salon DOLIK pri DPD Svoboda Tone Čufar Jesenice in Foto 
klub Andrej Prešern Jesenice vabita jutri, 7. novembra, na otvoritev in ogled 
razstave umetniške fotografije kandidata in mojstra fotografije Francija 
KOLMANA. Razstavo bodo odprli s krajšim kulturnim programom, ki ga 
bodo izvajali učenci Glasbene šole Jesenice. 

Oživele korenine 
in viharniki 

V Kosovi graščini razstavlja miniaturno kmečko hišo, lesene izdelke in 
skulpture iz korenin Stanko Košir. 

Razstava ob odprta do 26. novembra. 

Triinšestdesetletnega upokojene
ga poklicnega fotografa jeseniško 
občinstvo dobro pozna, najsibo po 
njegovi razstavni dejavnosti ali kot 
večletnega poklicnega fotografa v je
seniški železarni in fotoreporterja 
našega Železarja. Franci Kolman je 
doslej sodeloval že na več kot dvesto 
skupinskih foto razstavah v domovi
ni in tujini, imel pa je tudi deset sa
mostojnih razstav. Ža svoje ustvar
jalne dosežke na področju fotografi
je je prejel več kot osemdeset na
grad i n priznanj, med drugim letos 
tudi prvo nagrado na razstavi treh 
dežel 86 v Celovcu v Avstriji. Leta 
1980 je za uspehe in dolgoletno foto
grafsko dejavnost prejel bronasto 
Kidričevo plaketo Foto kino zveze 
Slovenije. Foto zveza Jugoslavije mu 
je za doseženo umetniško raven po
delila naslov »kandidat mojster foto
grafije«. Foto klubu Andrej Prešern 
Jesenice, katerega častni član je da
nes, je ostal zvest od leta 1960 in sodi 
med najaktivnejše ustvarjalce in 
razstavljalce. 

Na jeseniški razstavi predstavlja 
ciklus fotografij pod naslovom 
T R E N T A V OBJEKTIVU, za katero 
avtor pravi: 

»Moji dosedanji temi ŽELEZAR
STVO in ŠPORT sta bili bolj ali 
manj povezani z mojim rednim de
lom. Čeprav sem v pokoju, mi foto
grafska vnema še ni popustila. Pose
gel sem na novo področje K R A J I N A . 
Za začetek sem želel grafično upodo

biti prelepo dolino Trente z njenimi 
domačijami, ki vse bolj izginjajo ali 
spreminjajo svojo podobo. Te foto
grafije s prvinsko kmečko arhitektu
ro naj ostanejo kot zgodovinski spo
min zanamcem. Z iskanjem in foto
grafskim ustvarjanjem najdem svoj 
mir in nove navdihe za nadaljnje der 
lo. V Trento se bom še vračal, saj 
njeni motivi še niso izčrpani.« 

Franci Kolman je v svoji grafični 
upodobitvi prelepe alpske doline 
Trente prav gotovo uspel. Tehnika, s 
katero upodablja, mu nudi številne 
različice. Z upodabljanjem stare ar
hitekture in krajine pa prispeva tudi 
k prizadevanjem za ohranjanje na
ravne in kulturne dediščine. V svojih 
izvirnih stvaritvah stremi za tehni
čno neoporečnostjo motiva. Njegove 
fotografije učinkujejo kot svojevr
stni, večplastni in mnogopomenski 
vtisi krajine. Je resnično velik ume
tniški ustvarjalec, k i ni nikoli zado
voljen z doseženim in vedno išče in 
izpopolnjuje svoje pristope k moti
vom in njihovi obdelavi. 

Na tej razstavi se predstavlja s 
petdesetimi fotografijami, od teh je 
trideset krajinskih in dvajset špor
tnih fotografij. 

Razstava umetniške fotografije 
Francija Kolmana bo v razstavnem 
salonu D O L I K na Jesenicah odprta 
do vključno 19. novembra vsak dan, 
razen ob sobotah popoldan in nede
ljah, od 9. do 12. ure in od 16. do 19. 

Avtor razstave Stanko Košir iz 
Gozd Martuljka je prepričan, da no
bena generacija ni naredila toliko 
škode na področju kulturne dedišči
ne kot sedanja. Po vojni, ko so si vsi 
hiteli obnavljati in ustvarjati domo
ve, so se pojavili novi gradbeni mate
riali, nove oblike in potrebe. Skrinje, 
omare, sklednike, staro pohištvo so 
metali v peči. Ista usoda je doletela 
kolovrat, motovila, statve. Tako je 
Stanko Košir le s težavo dobil origi
nale, po katerih je delal makete v 
miniaturi (merilo 1:5). Izdelal je lese
no kmečko hišo in v notranjosti 
predstavil izdelavo domače volne in 
platna. Tkanje sodi med najstarejše 
in najpogostejše domače obrti. Te
meljne surovine za izdelovanje do
mačih tkanin so bile lan, konoplja in 
domača volna. Lan so sušili v sušil
nicah in trli s trlicami. Predivo so 
mikali na grebenih, ga povezali v ko . 
delje in predli na kolovratu. Prvotno 
so predli volneno in laneno prejo le 
na vretenu, k i so ga sukali s prosto 
roko. Platno in sukno so tkali na 
statvah. Navadno je bilo to moško 
delo. Iz ovčje volne so predli prejo, iz 
katere so tkali volnene tkanine, k i 
so j ih gostili v sukno v valjalnici. 

Platno in sukno so barvali z naravni
mi barvili. (Statve na razstavi so de
lane po starih statvah iz Srednjega 
vrha. V naravni velikosti si j ih lahko 
ogledate v Liznjekovi hiši v Kranj
ski gori.). 

Stalni del notranje opreme kmeč
ke hiše so bile lesene skrinje. Prve 

; poslikane skrinje šo se na kmetijah 
pojavile ob koncu 16. stoletja. Minia
turni skrinji na razstavi sta posnet
ka preprosto okrašenih skrinj iz za
četka 19. stoletja. Čelna uokvirjena 
polja so poslikana s cvetlično motivi
ko. 

Ob kmečki hiši in gospodarskem 
poslopju je stal navadno tudi kozo
lec.. Je slovenska posebnost in naj
starejša oblika je verjetno stegnjeni 
kozolec z več »štanti«. Iz te osnovne 
oblike se je potem razvil kozolec s 
plaščem in različnimi pristreški do 
danes najbolj razširjenega dvojnega 
kozolca. : 

•Velik del razstavljenega gradiva 
predstavljajo »skulpture«, oblikova
ne iz rogovilastih, slikovitih korenin. 
Stanko Košir j ih hodi iskat v gore in 
težko dostopne kraje, saj se mu izur
jeno oko kaj hitro ustavi na nena
vadno oblikovani korenini ali vihar-

Miniatura stare lesene kmečke hiše v Kosovi graščini (foto: A. Kerštan) 

niku. Korenini doma doda le malen
kost, da poudari izraznost. Njegovi 
izdelki niso samo paša za oči, tem
več imajo tudi določeno vsebino, ki 
je izražena že s poimenovanjem 
skulpture. Vsebina je povezana z 
zgodovino, erotiko, vsakdanjim ži
vljenjem. Koreninam večkrat doda 

tudi uporaben namen (svečnik, okvir 
slike, vaza) in izvirno oblikovanega 
sedežnega kota bi bila vesela vsaka 
družina. Tako Stanko Košir z mnogo 
veselja in življenjske volje oblikuje 
spontane, igrive in s čutom za deko
rativnost oblikovane lesene izdelke. 

Slavica Osterman — Keržan 

ZDENKA TORKAR-TAHIR 35 

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 

Po pobarvanih tleh v sobi se ni smelo hoditi v čev
ljih. Mama ga je mazala in »zgloncala« (zbrisala, da se je 
svetil). Sobe niso ogrevali. Posteljo sta si hčeri ogreli s ter-
moforjem. V zgornje nadstropje, v sobo in kuhinjo, kjer je 
stanovala podnajemniška štiričlanska družina tovarniške
ga delavca, se je prišlo po zunanjih stopnicah ob stranski 
steni. Premog za kurjavo so kupili, drva pa je ata nasekal v 
gmajni in j ih meter dolga privlekel k hiši, da sta j ih Lojzka 
in Majda po pet vsak dan nažagali. Elektriko so napeljali že 
ob gradnji hiše. Tik pred vojno so si ha dvorišču postavili 
vodnjak, pred tem pa je mama hodila po vodo in prat k 
Savi. 

Očetu sta otroka nosila malico v tovarno. Doma so zju
traj jedli največkrat polento ali žgance, prav tako tudi zve
čer. Za kosilo pa je bila na mizi navadno »fovž župca« (ne
prava iz ekstrakta kuhana juha), krompir in solata. Pečen
ko so pekli le za veliko noč, 1. maja in ob božiču. 

Mama, priučena šivilja, je hčerkam in sebi vse sama 
sešila, očetu pa le srajce in spodnje »gate« (hlače). Obleko 
zanj pa je kupila, ker je bil to že bolj štrapac naredit. Za 
vsak dan je oče nosil obleko iz »šihtnega« plavega blaga. Ob 
nedeljah in praznikih je oblekel bolj »fajn« obleko. 

Starejše ženske so imele za vsak dan čez kiklo ali oble
ko privezan črn »bertah« (predpasnik), na glavi ruto in na 
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1 zidan štedilnik 
2 miza 
3 »štokerli« 
4 omara za posodo 
5 polica za škatle 
6 ptičje kletke 
7 stalaža 

8 naboj za premog 
9 omarica za čevlje 

10 postelja 
11 zakonska postelja 
12 miza 
13 »kosten« omara za obleko 
14 »psiha« 

nogah cokle. Hčerki sta bili poleti »za k maš« oblečeni v 
»plasirane« (nagubane) kiklce in bluzice. Na poti do cerkve 
sta se ustavljali pri stari mami, k i je živela v tovarniški ba
raki. Ko sta prišli, jima je vedno dvignila k ik l i in pogledala, 
če imata čiste spodnje hlačke. 

Takrat so dekletca nosila ta »okrogle« novagice (z okro
glo elastiko pritrjene na stegna). Ker so bile okrogle elasti
ke po materinem mnenju škodljive za žile, jima je sešila 
modrčke, s spredaj pritrjenima elastikama, na katere so 
pripenjale nogavice. Pozimi so pod zgornjim oblačilom nosi
le še »skoke« (majica in hlačke z dolgimi hlačnicami iz ene
ga kosa blaga), ki so se odpenjali na hrbtu in zadnjici. Za 
ven pa sta oblekli še doma narejene plaščke in klobučke in 
če so ti le malo »cvečk« (na stran) stali, je stara mama prišla 
ozmerjat mamo. 

Poleti sta hodili bosi, v šolo pa vedno obuti v čevlje. »Dons 
pa noben noče bit bos!« 

Hčerki sta se igrali s punčkami iz cunj. Kakšno celulo-
idno pa jima je podarila ob Miklavžu stara mama. Lesen vo-
zek, posteljico, kredenco in »šporgertek« (manjši štedilnik) 
jima je izdelal oče. Mama jima ni dovolila, da bi se igrali na 
tujih dvoriščih, kakor ni nikogar od otrok spustila na doma
če dvorišče. Tudi odrasli niso hodili okoli sosedov. »Mamica 
je z njimi le pri plot kaj spregovorila in nas učila, da mora
mo vsakega pozdravit in če nas kaj sprašujejo, lepo odgovo
rit. Če sva kaj napak storili, nama je s kuhlco (kuhalnico) 
po iztegnjeni dlani naštela po pet udarcev. Oče pa naju je 
enkrat do dvakrat na leto čez kolena položil in natepel s pa
som. So bili strogi starši.« 

Ob večerih sta ata in mama hodila v gostilno h Kalan, 
kjer so ob glasbi harmonike prirejali plese. Oče, ki je imel 
tak posluh, da je znal igati vsak inštrument, da ga je le v ro
ke vzel, je igral doma na citre, trobento in harmoniko. Ma
ma pa je rada pela. 

»Ko je nekoč videl očka majhno punčko, kako lepo igra 
na harmoniko, se je odločil, da jo kupi tudi meni. A za har
moniko nisem imela veselja, saj sem večkrat jokala, ko je 
bilo treba vadit. Ko sem se začela učit, sem imela šele pet 
let in sem komaj na stolčku sedela. Sestro Lojzko pa so ho
dili na dom učit igranja cieter.« 

.Na predvečer 1. maja je oče pomagal kurit kres na Me-
žaklji. »Je bil na skrivaj za ta rdeče« in zato ni pustil druži
ne k božični pomočnici. 

ZDENKA 
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Informatorka: Bertoncelj (Beguš) Zofija, rojena leta 
1923 na Jesenicah, pred vojno zaposlena kot služkinja. Da
nes stanuje na Titovi 103. 

Na današnji cesti 1. maja, tik pod gozdom, se je naselila 
družina Zofijinega očeta leta 1929, potem ko so si v enem le
tu postavili hišico. Svet so kupili od Čufarja — trgovca in 
lastnika dela bukovega gozda. 



Kaj bomo gledali v kinu 

V A Š A N A Š A MATINEJA 

Gledališče Tone Čufar Jesenice bo v ne
deljo, 9. novembra, ob 9.30 spet pripravilo 
prireditev za najmlajše VAŠO — NAŠO — 
MATINEJO. 

Najprej si boste lahko ogledali nekaj risank, potem pa se bo pred
stavilo lutkovno gledališče PAPILU iz Kopra. Zaigrali bodo pravljično 
igrico . ;..•/< <>:••.•_ 

, ©EKLICA Z VŽIGALICAMI. . 
riod ae Citat-

Matinejo bodo ponovili še v Kazini hotela Parkna Bledu ob 16.30. 

D E Ž U R N I TRGOVINI: 

V soboto, 8. novembra, bo
sta na Jesenicah od 7. do 18. 
ure odprti trgovini: 

EMONA Market (pri hotelu 
Pošta), Prešernova l/a in 

DELIKATESA, poslovalnica 
5, Tomšičeva 70. 

D E Ž U R N A LEKARNA 
V novembru je za občini 

Radovljica in Jesenice dežur
na lekarna na Bledu. ' ". 

Članom društva upokojencev Javornik -
Koroška Bela 

Društvo upokojencev Javornik - Koroška Bela obvešča vse svoje 
člane, da bo v soboto, 8. novembra, ob 16. uri članski sestanek društva, 
kjer bomo razpravljali o delu društva v preteklem obdobju in o delu 
društva vnaprej. Obravnavali bomo tudi priprave na praznovanje 
25 - letnice obstoja Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela, ki 
bo 22. novembra. 

Člane tudi obveščamo, da bomo v nedeljo, 9. novembra, ob 16. uri 
priredili Martinovo nedeljo, kar naj bi bil uvod za nadaljnje nedeljske 
popoldneve. . 

Želimo si vaše sodelovanje, zato vas v soboto pričakujemo na član
skem sestanku. 

Odbor društva upokojencev 
Javornik - Koroška Bela 

,1_ Rešitev križanke iz 43. šte
vilke Železarja: 

Ogri, sol, piavutke, Svetoza-
revo, talina, „ pinč, pratika, 
škar, amok, okrov, Arran, 
škatla, kriza, olje, tortar, tisk, 
IK, avion, As ta, žrebec, JB, 
eta, nat, capar, Dino, Izak, 
Ane, Enej, cipa, pujs, rake, 
Atal, klet 

Misel: Zvočniki krepijo glas, 
ne pa argumentov. 

Z A H V A L E 

Ob smrti moža, očeta in starega 
očeta 

LEOPOLDA ZUPANČIČA 

se iskreno zahvaljujemo zdravstve
nemu osebju Bolnice Jesenice, po
sebno dr. Pogačniku in dr. Ažmanu, 
sorodnikom, znancem, sosedom, In
tegralu — TOZD Mestni poštniški 
promet Jesenice, obratu RTA, pev
skemu zboru F. Prešerna iz Žirovni
ce za zapete žalostinke ter župniku 
za obred. 

Zahvaljujemo se vsem za darova
no cvetje in izrečeno sožalje. 

Vsi njegovi 

Ob smrti drage mame, stare ma
me, babice 

ANGELCE BERČIČ 
roj. ŠOBERL 

se iskreno zahvaljujemo Bolnici Je
senice — internemu oddelku za ne
go, sovaščanom Lipe za podarjeno 
cvetje, pevcem za zapete žalostinke 
in duhovniku za obred. 

Zahvaljujemo se vsem, k i so jo 
spremili na zadnji poli. 

Vsem in vsakemu posebej hvala. 
Žalujoči: vsi njeni 

Ob smrti dragega očeta 

ŽIVOJINA ŠTIKIČA 

se iskreno zahvaljujemo delovni or
ganizaciji ELIMHruš i ca in društvu 
TVD Partizan Jesenice, sosedom in 
znancem za izrečeno sožalje in de
narno pomoč. 

Žalujoči » in Miloš 
in hčerka Marica 

Ob smrti dragega moža, očeta, de
da in pradeda 

MATEVŽA S L A M N I K A 

se iskreno zahvaljujemo vem sorod
nikom, znancem in sosedom za izre
čeno sožalje in spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Hvala godbi za zaigrane 
žalostinke in govornikoma za poslo
vilne besede. 

Vsi njegovi 

ZZB NOV SR Slovenije — Občin
skemu odboru Jesenice se najlepše 
zahvaljujem za čestitko ob mojem 
življenjskem prazniku in j im želim 
mnogo uspehov pri delu in osebne 
sreče. 

Marija Lasnik 

Sodelavkam in sodelavcem, sindi
katu in vodstvu TOZD Profilarna se 
ob smrti moje žene, M A R I J E ZA-
GORC, iskreno zahvaljujem za po
darjeno cvetje in izrečena sožalja. 
Hvala vsem, ki ste jo spremili na 
zadnji poti. 

Anton Zagorc 

Ob najinem jubileju, zlati poroki, 
se lepo zahvaljujeva vsem najinim 
sorodnikom, prijateljem in tov. Bo
hincu ter osebju restavracije Kazina 
za prijetno in nepozabno praznova
nje. 

Vsem še enkrat hvala. 
Anton Slivnik in žena Angelca 

Prvi dnini valjarne bluming stekel 
se iskreno zahvaljujem za prejeto 
darilo, ki mi bo drag spomin in obisk 
na domu ob mojem odhodu v pokoj. 

Vsem sodelavcem želim še veliko 
delovnih uspehov. 

Vaš sodelavec 
Viktor Žurman 

G L E D A L I Š Č E TONE 
Č U F A R 

V gledališču na Jesenicah 
bodo v tem tednu na sporedu 
abonmajske predstave drame 
Toneta Cufarja 

LJUBEZEN V KLETI, 

i n sicer 
v četrtek, 6. novembra, 

in 
v petek, 7. novembra, 

obakrat s pričetkom ob 
19.30. 

V tem tednu bo tudi pr
va prireditev iz koncert
nega sporeda. 

V soboto, 8. novembra, 
bo ob 19.30 nastopil 

PLESNI ORKESTER RTV 
UUBUANA s pevko 

DITK0 HABERL. 

KINO ZELEZAR 
7. novembra, amer. barv. fant. film 

S U P E R M A N L, ob 17. in 19.15, ob 
21.30 premiera amer. barv. krim. 
K R V A V O PREPROSTO. 

8. novembra, amer. barv. akcij, 
drama UPOR N A VOJNI A K A D E 
MIJI ob 17. in 19. uri, ob 21. uri pre
miera amer. ital. barv. krim. filma 
PIZZA CONECTION. 

9. novembra, amer. belgij. barv. ri
sani film PRIHAJAJO S M R K C I ob 
10. uri, ob 15. uri franc. barv. kome
dija PO PRVI LJUBEZNI , ob 17. in 
19. uri amer. barv. akcij, drama 
UPOR N A VOJNI A K A D E M I J I . 

10. novembra, amer. ital. barv. 
krim. film PIZZA CONECTION ob 
17. in 19. uri. 

11. novembra, amer. ital. barv. 
krim. film PIZZA CONECITON ob 
17. in 19. uri. 

12. novembra, amer. barv. erot. ko
medija DEKLIŠKI INTERNAT ob 
17. uri, ob 19. uri F I L M S K O G L E D A 
LIŠČE: amer. barv. psihološka dra
ma MIMOIDOČA IZ ULICE SANS 
- SUOCI. 

13. novembra, amer. barv. film 
R E K A ob 17. in 19. uri. 

KINO PLAVŽ 
7. novembra, amer. barv. fant. film 

BLIŽNJA SREČANJA T R E T J E VR
STE ob 18. in 20. uri. 

8. novembra, amer. barv. fant. film 
S U P E R M A N L, ob 17.45 in 20. uri. 

9. novembra, amer. barv. fant. film 
•E. T. VESOLJČEK ob 16. in 18. uri, 
ob 20. uri Šved. barv. erot. film LJU
B E Z E N S K I V R T I L J A K (Otrokom 
ne dovolimo ogleda filma!) 

10. novembra, amer. barv. fant. 
film JEDIJEVA VRNITEV ob 17.45 
in 20. uri. 

11. novembra, amer. barv. pust. 
film INDIANA JONES ob 18. in 20. 
uri. 

12. novembra, ZAPRTO! 
13. novembra, amer. barv. erot. ko

medija DEKLIŠKI INTERNAT ob 
18. in 20. uri. 

KINO DOVJE 
9. novembra, amer. barv. glasb, 

film ELIJEV OGENJ ob 20. uri. 

KINO KRANJSKA GORA 
7. novembra, amer. barv. glasb, 

akcij, film ELIJEV OGENJ ob 18. 
uri. 

11. novembra, amer. barv. krim. 
film K R V A V O PREPROSTO ob 19. 

RAZSTAVNI SALON D0LIK 
JESENICE 

V razstavnem salonu DO-
LIK DPD Svoboda Tone Čufar 
Jesenice je na ogled razstava 
umetniške fotografije kandi
data mojstra fotografije Fran
cija KOLMANA. Avtor razsta
vlja ciklus fotografij z naslo
vom TRENTA V OBJEKTIVU, 
poleg dvajsetih športnih foto
grafij. 

Razstavni salon je odprt 
vsak dan, razen ob sobotah 
popoldan in nedeljah, od 9. do 
12. ure in od 16. do 19. ure. 

Mimoidoča z ulice Sans - Souci 

Člani društva upokojencev Jesenice ! 
Društvo upokojencev Jesenice vabi člane v nedeljo, 9. novembra, 

ob 16. uri na tradicionalno zabavno prireditev Vinska trgatev. " /. '. 
Prireditev bo v prostorih doma društva na Jesenicah, Pod gozdom 

13. 

V filmu režiserja Jacquesa Rouffieja (znanega predvsem po filmu Vio-
lette in Froncois) MIMOIDOČA Z ULICE SANS - SOUCI je svojo zadnjo vlo
go odigrala velika igralka Romy Schhneider. Podlaga za film je roman Jo-
sepha Kesela, ki je v Evropi dvignil precej prahu, saj sporoča nekatere krute 
resnice našega časa. Dogajanje je postavljeno v Pariz leta 1981. Max Baum-
stein je predsednik Mednarodnega solidarnostnega gibanja, k i se zavzema 
za rešitev pripadnice naprednega gibanja iz zapora... Fi lm je romantična 
melodrama, nadgrajena v postopku flashbacka in gledalcu v logičnem zapo
redju odkriva rdečo nit dveh usod. 



Hokej na ledu 

BREZ HITROSTI IN MOČI 
MAKS DIMNIK 

Trinajsto kolo državnega prvenstva je 
bilo neuspešno za jeseniški hokej iz več 
razlogov. Najprej zaradi poraza Jesenic, 
nato Kranjske gore Gorenjke v Beogra
du, nič manj pa tudi zaradi vnovičnega 
spoznanja, da se bo potrebno Kompasu 
Olimpiji postaviti precej drugače po robu, 
če se jeseniški hokejisti tudi zares želijo 
boriti za naslov prvaka. Sedaj, ko čustve
ne strune niso več tako napete in ko je 
bilo dovolj časa za premislek, je potrebno 
le povedati, da tudi drugi poraz proti lju
bljanskim hokejistom ni tako velika tra
gedija, kot je dejansko zgledalo prejšnji 
torek. Časa sicer ni veliko, toda na voljo 
ga je vseeno nekaj in ga je potrebno pre
udarno in smotrno izkoristiti za spre
membe, brez katerih, kot kaže, ne bo šlo. 

Ljubljančani so tudi na jeseniški ledeni 
ploskvi namreč pokazali in dokazali, da 
so trenutno v zelo dobri formi. Predstavi-

; 11 so se v izredni luči. V njihovi igri je bilo 
veliko drsanja, moči, uigran osti in učin
kovitosti. V vsem so prekosali Jeseniča
ne. Spoznanje, ki sicer ni novo, kajti v pr
vem dvoboju v Ljubljani se je zgodilo po-

"P'"'* dobno, toda nekateri (ni jih bilo malo) so 
vseeno upali, da je poraz v Ljubljani le 
prehoden, da bodo jeseniški hokejisti na
šli sebe in že v povratnem srečanju poka
zali »zobe«. Toda zgodilo se je obratno. 
Kompas Olimpija je zmagala prepričlji
vo, prikazala sodoben hokej in precejšnjo 
taktično zrelost. Vse to moramo na Jese
nicah priznati in upoštevati. Daleč od te
ga, da bi že sedaj vrgli puško v koruzo, 
toda nasprotniku je potrebno priznati 
njegove odlike in se .zavedati njegovih 
prednosti. Na ta način lažje pridemo do 
protiorožja. 

Kljub sijajni igri Ljubljančanov se vse
eno zastavlja nekaj vprašanj, o katerih bi 
se dalo veliko razpravljati, toda naštejmo 
jih le kot dileme. Denimo: ali ni Kompas 
Olimpija prezgodaj v vrhunski formi? 
Koliko časa jo bodo držali? Kaj bo, ko bo 
nastopila kriza in kdaj bo to? Kaj bi bilo 
oziroma bo, ko bodo jeseniški hokejisti 
zaigrali bolje, predvsem pa hitreje, mo
čneje in bolj uigrano? In ne nazadnje, ali 
so Jeseničani res tako slabi, kot je poka
zal torek, 28. oktobra? 

Še sreča, da je 21 - kratnim prvakom 
na voljo še nekaj časa. Če ga bodo znali 
izkoristiti pametno in delovno, se bodo 
zmage še vrstile, tudi proti najboljšim 
moštvom v državi. Da vse ni tako črno, 
kot je kazalo, je presenetljiva zmaga v 
Beogradu proti Partizanu z rezultatom 
3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Čeprav nobeden od nas
protnikov ni pokazal posebno kakovost
nega hokeja, je za jeseniške hokejiste ta 
zmaga zelo pomembna. Vsekakor niso 
mačje solze, če izgubiš dvoboj proti Kom
pas Olimpi ji pred domačim občinstvom, 
ob tem pa igraš še zelo slabo, nato potu
ješ v Beograd k lanskemu državnemu pr
vaku, ki te je le nekaj tednov pred tem 
premagal v Podmežakli. Moštvo, ki po 
vsem tem zbere dovolj moči in hokejske-

Delovna akcija 

Organizacijski odbor SMU
KA KARAVANŠKIH KURIR
JEV NOB Javornik - Koroška 
Bela organizira za vse člane 
delovno akcijo 

v soboto, 8. novembra, ob 10. 
uri na Pristavi. 

Čistili bomo smučišče, zato 
orodje prinesite s seboj. V pri
meru slabega vremena se de
lovna akcija preloži na nede-
ljo. 

Organizacijski odbor ; 

sedemdesetletnik 

. Na desno 

ga znanja in ki mu ne manjka tudi psiho
loške trdnosti, je kolektiv, ki bo še zma
goval in razveseljeval svoje zveste navija
če. 

Zmaga proti Partizanu seveda ne po
meni, da je pozabljena sramota 2:5 proti 
Kompasu Olimpiji. Še slabše bi bilo, če bi 
igralci mislili, kako so z zmago proti pr
vaku poravnali vse račune. Niti slučajno 
ne. Kajti Olimpija je pokazala sodoben 
način hokejskega dojemanja. Od nje se 
bomo pač morali marsikaj naučiti: hi
trost, moč, uigranost in enostavna, a 
učinkovita taktika, v kateri smo videli tu-
di košarkarski način igre »pressing«. Tak 
način igre riaj bo vodilo tudi Jesenicah 
nom, kajti sodobnega hokeja ni brez hi-

USPEHI SLOVEN
SKIH TEKAČEV V 

TUJINI 

KOŠARKA 

Č L A N I : 2 . SKL - ZAHOD 

MEDVODE : JESENICE 
106:82 (55:32) 

Telovadnica OŠ Otona Vrhunca, Med
vode; sodnika Ivanuš (Ljubljana) in Po-
ljanšek (Žiri) — dobra. 

V štirih kolih so Jeseničani kar trikrat 
gostovali in tudi trikrat izgubili, tako da 
so z eno zmago in tremi porazi v drugi 
polovici lestvice: 

Tekmo v Medvodah so izgubili pred
vsem zaradi neizkušenosti, saj so skoraj 
vsi igralci še mladinci ali kadeti. Najsta
rejša sta Domevšček (23 let) in Janša (19), 
ostali pa od 15 do 18 let. Razen tega tudi 
ni igral Henič. Kljub vsemu bi Jeseničani 
v Medvodah s pametnejšo igro lahko tudi 
zmagali, če bi manj metali od daleč in 
bolj igrali pod košem. V prvem polčasu so 
dosegli od 32 točk 21 izpod koša, v dru
gem pa 44 od 50. V drugem polčasu so 
igrali kar dobro, predvsem v napadu, s 
številnimi uspešnimi skoki in protinapa
di. Razveseljiva je tudi borbenost, kljub 
visokemu vodstvu domačih, do konca 
tekme. Slabe strani pa so, kljub agresivni 
obrambi, veliko število košev, ki jih dobi
jo, "n veliko osebnih napak. Vendar pa 
ml idi Jeseničani igrajo iz kola v kolo bo-
Ije. 

JESENICE: V.Šučur 7 (2:1), Janša 20 
(5:3), Kovač 3 (2:1), Naumovski 13 (8:7), 
Peternel 20 (6:6), Todorovič, Samar, Ko
šir, Domevšček 19 (45). 

V naslednjem kolu igrajo Jesenice pro
ti Iskri Delti Jezici B v soboto, 8. novem
bra, v telovadnici CSUI Jesenice. 

Po izredno uspelem nastopu na dru
gem svetovnem pokalu v gorskih tekih, 
ki je bil v začetku oktobra v Valtellini v 
Italiji, so slovenski atleti in atletinje, ;ki 
tečejo na dolge proge, poleg tega pa pre
magujejo velike višinske razlike, nada
ljevali s tekmovanji in dosegali uspeh za 
uspehom. Med tekmovalci so tudi pred
stavniki iz jeseniške občine. 

17. oktobra so nastopih' v Zeltwigu na 
avstrijskem Štajerskem in v hudi medna
rodni konkurenci na 7 km dolgi progi os
vojili odličen uspeh. Izmed 350 tekmoval
cev se je kar šest slovenskih predstavni
kov uvrstilo med prvo deseterico. Prvi je 
bil Marjan Krerapel, tretji Josip Šamu, 
peti Borut Podgornik, sedmi Franci Te-
raž, osmi Hajko Beribah in deseti Ivan 
Urh. 

Že naslednji dan, 18. oktobra, so se 
udeležili tekmovanja v Maria Sall (Av
strija), kjer je zmagal Franci Teraž, Ivan 
Urh pa se je uvrstil na tretje mesto. V 
svoji kategoriji je bil Tone Djuričič drugi. 

26. oktobra so se tekmovalci, ki tekmu
jejo v gorskih tekih — pri nas še nepo
znani in neuveljavljeni atletski disciplini, 
ponovno vrnili v italijansko dolino Val-
tellino, kjer so se v Morbegnu udeležili 
28. tradicionalnega mednarodnega teka 
štafet. Na tekmovanju je nastopilo 65 
ekip iz Velike Britanije, Slovenije in Ita
lije. Tekmovanja so se udeležile najboljše 
italijanske ekipe, saj v Italiji tekmujejo v 
gorskih tekih že vrsto let. Zato je toliko 
bolj presenetljiv uspeh slovenskih pred
stavnikov, ki so se uvrstili na odlično 
osmo mesto. Slovensko ekipo za tek šta
fet so sestavljali: Franci Teraž in Tone 
Djuričič iz Mojstrane ter Ivan "Urh iz 
Kamnika. Slovenske predstavnike so An
gleži povabili naslednje leto na tekmova
nja v Angliji. 

Tekmovalci v gorskih tekih bodo že v 
nedeljo, 9. novembra, nastopili na tekmo
vanju v Racchiusu pri Vidmu v Italiji. Na 
tekmovanje v Italijo odpotujeta moška in 
ženska ekipa. 

A.Kerštan 

trosti in moči ter potrebne požrtvovalno
sti, ki jo bomo poenostavili z izrazom 
»igra na moža«7. 

Tudi Kranjska gora Gorenjka je doži
vela v trinajstem kolu poraz v Beogradu 
proti Crveni zvezdi, v štirinajstem kolu 
pa si je sicer s tesno, vendar zasluženo 
zmago protiNovosadčanom, najbrž že za
gotovila nastopanje med šestimi najbolj
šimi moštvi v državi. 

Da je hokej na ledu lahko poln preo
bratov in nepričakovanih sprememb je 
dokaz prav dvoboj Kranjskogorcev z Voj
vodino. Gostje, ki so daleč najslabši, saj 
niso osvojili niti točke, so dodobra namu-
čili domačine. Vodili so celo s 3:1 in 4:3 
ter prisilili Kranjskogorce, da so v zadnji 
tretjini igrali precej bolj resno kot v 
prejšnjih dveh. Podcenjevanje se namreč 
v športu-hitromaščUje. 

Ko boste prebirali te vrstice bo za nami 
že petnajsto kolo državnega prvenstva, 
zato se spomnimo le rezultatov. 

13. kolo 
JESENICE - KOMPAS OLIMPIJA 

2:5 (0:2,02, 2:1) 

C. ZVEZDA — KR. GORA GORENJKA 
11:3 (2:1,4:1,4*) 

14. kolo 
. PARTIZAN - JESENICE 

- ; 25(1:1,1:1,0:1) 

KR. GORA GORENJKA — VOJVODINA 
10:8 (2-3, 2:1,6:4) 

n - -j'<i s- - D. 

Gandijev pohod 
V* .soboto; 8.. novembra, bo 

pohod čez Grlo — Gandijev 
pohod. Zaradi varnosti bo po
tekal v smeri Martuljek — Gr
lo — Bivak II — Vrata in je 
primeren samo za alpiniste in 
planince z izkušnjami v brez
potju. Ocena težavnosti je II, 
za varovanje bodo poskrbeli 
alpinisti AO Jesenice. V pri
meru slabega vremena ah no
vega snega pohod odpade. 

. . ;. . . A O Jesenice 

Rodil se je 12. oktobra 1916 na Bledu, 
kot sin železničarja. Vse otroštvo je pre
živel v železniških čuvajnicah do Bohinj
ske Bele. Osnovno šolo je opravil na Bo
hinjski Beli, meščansko pa na Jesenicah. 
Leta 1929 so se po očetovi upokojitvi pre
selili na Belco. Šolanje je nadaljeval v 
Ljubljani, kjer je opravil srednjo tehni
čno šolo strojne smeri. Po zaključku šo
lanja zanj ni bilo ustrezne zaposlitve. Ta
ko se je kot ljubitelj narave in gora preži
vljal kot priložnostni sezonski delavec, 
drvar, nosač na triglavske postojanke, 
smučarski učitelj in planinski vodnik za 
Julijske Alpe. To delo je opravljal od leta 
1935 do 1939, ko je končno dobil zaposii-
tev v tedanji železarni KIP na Jesenicah. 

Nogomet — člani 

BOHINJ — JESENICE 
2:2 (0:1) 

Strelca: Bešič M., Pihler. 
Jesenice: Tokič, Zubanovič, Maric (Ra

dič), Mitrovič, Ibrahimovič, Džamastagič 
(Lazov), Čatak, A Bešič, M. Bešič, N. 
Omanovič, Pihler. 

V nedeljo, 2. novembra, je bilo še zad
nje kolo v Gorenjski nogometni ligi. Mo
štvo Jesenic je igralo v Bohinjski Bistrici 
in izgubilo drugo točko v letošnjem pr
venstvu. Tekma sama je bila slaba in do
kaj groba predvsem zaradi slabega sodni
ka, ki ni kaznoval domačih igralcev za 
grobosti. V prvem polčasu so bili Jeseni
čani gospodarji na igrišču, igrali so lepo, 
povezano, si ustvarili nekaj lepih prilož
nosti, vendar so izkoristili samo eno. V 
drugem polčasu so jeseniški igralci popu
stili, tako kot že na prejšnjih tekmah in 
domačini so uspeli izenačiti. Nato je Pi
hler dosegel drugi gol za Jeseničane ven
dar so domačini po hudi napaki jeseniške 
obrambe uspeli izenačiti. V zadnjih mi
nutah o Jeseničani napeli vse sile, da bi 
dosegli zmagoviti gol, vendar so jim to z 
nekaterimi sumljivimi odločitvami pre
prečili sodniki. 

Po desetih kolih v sezoni 1986/87 so Je
seničani na prvem mestu z 18 točkami. 
Spomladi bo še šest kol, jeseniške nogo
metaše pa čakajo štiri tekme doma in sa
mo dve na gostovanjih pri Lescah in mo
štvu Alpine iz Žirov. 

_O.N. 

Članice 

KK MENGEŠ : KK 
JESENICE 

67:83 (45:39) 
Košarkarice Jesenic so v Mengšu odi

grale trening tekmo z domačo ekipo. S to 
tekmo so želele predvsem spoznati moč 
in način igranja ekipe, ki z rezultati v do
sedanjem delu prvenstva dokazuje, da bo 
ena glavnih "kandidatov za prvo mesto. 

JeseniČanke so tekmo resda dobile z 
visoko razliko, vendar predvsem po za
slugi dobre igre v drugem polčasu, ko so 
zaustavile najboljšo domačo igralko. Vse
kakor pa bo šele prvenstvena tekma s to 
ekipo v decembru pokazala, koliko so 
igralke Jesenic realno boljše. 

Za Jesenice so igrale: Lah 5, Deretič 6, 
šmitran 22, Felc 12, Stražišar 23, Krzna.-
rič 8, Ulear, Sefič, Strajnar, Hadimurato-

K a m n a r e k r e a c i j o ? 
Komisija za športno rekreacijo pri izvršnem odboru sindikata Že

lezarne tudi v letošnjem letu organizira rekreacijsko vadbo v telovad
nicah, kegljišču in drsališču, in sicer od 1. oktobra do 31. maja 1987 po 
naslednjem razporedu: 

Ponedeljek, 
— Kegljanje na asfaltu, štiri steze, od 9. do 12. ure in od 16. do 22. 

ure za vse TOZD in DS. 

Torek, 
— Kegljanje na asfaltu, štiri steze, od 9. do 12. ure za upokojence 

Železarne, 
— Splošna rekreacijska vadba v CSUI Jesnice — od 20. do 22. ure, 
— Rekreacijska skupina — kegljanje na ledu od 18. do 22. ure. 

Sreda, 
— Kegljanje na asfaltu, štiri steze, od 9. do 12. ure in od 18. do 22. 

ure za vse TOZD in DS, 
— Splošna rekreacijska vadba v TVD Partizan Jesenice od 20. ure 

do 21.30 (vse moški), 
— Interesna skupina KOŠARKA v CSUI Jesenice od 18. do 20. 

ure. 

Četrtek, 
— Kegljanje na asfaltu, štiri steze, od 9. do 12. ure ža upokojence 

Železarne, 
— Splošna rekreacijska vadba v CSUI Jesenice od 20. do 22. ure, 
— Splošna rekreacijska vadba v TVD Partizan Jesenice od 20. ure 

do 21.30 (ženske), 
— Rekreacijska skupina — kegljanje na ledu od 20. do 22. ure, 
— Splošnarekreacijska vadba v OŠ 16. december — Mojstrana od 

18. do 19. ure ŽENSKE, od 19. do 20. ure MOŠKI. 

Petek, 
— Kegljanje na asfaltu, štiri steze, od 9. do 12. ure in od 17. do 22. 

ure, 
— Interesna skupina ODBOJKA — v telovadnici CSUI Jesenice 

od 20. do 22. ure, 
— Drsanje pod Mežaklo od 20. do 22. ure (vstop možen samo z iz

kaznico, za vstop v Železarno), 
— Splošna rekreacijska vadba v OŠ Tone Čufar Plavž do 19.30 do 

21.30. 

Komisija za športno rekreacijo se je odločila za poizkusno keglja
nje na asfaltu za vse TOZD oziroma delovne skupnosti brez razporeda 
— zaradi slabe zasedenosti kegljišča. 

Začela se je druga svetovna vojna. Kot 
vojak je prišel v nemško vojno ujetništvo, 
od koder je bil leta 1943 poslan na delo v 
nemško tovarno v Kranj. 

Septembra 1943 je odšel v NOV v Kokr-
ški odred. Demobiliziran je bil kot borec 
Šercerjeve brigade oktobra 1945. Z obno-

- vo porušene domovine je pričel kot stroj
ni tehnik v valjami žice Železarne Jese
nice. To delo je opravljal do leta 1947, ko 
je bil kot strokovnjak premeščen v Žele
zarno Zenica. Tu je sodeloval pri novo
gradnji valjam in bil nato kot vodja va
ljani zaposlen do leta 1956. 

Po povratku na Jesenice je bil v Žele
zarni zaposlen kot obratovodja Val jame 
1400 in vodja Projektivnega biroja. Leta 
1959 je prevzel vodstvo železarskega izo
braževalnega centra Jesenice, od koder 
je kot direktor odšel leta 1977 v zasluženi 
pokoj. Poznamo ga.kot vestnega in za
vednega družbenopolitičnega delavca. 
Njegovo sodelovanje v OF se je pričelo ta
koj po njegovi prestavitvi iz vojno - uje-
tniškega taborišča v Kranj leta 1943. Svo
je delo je nadaljeval po vojni na Jeseni
cah, nato v Zenici in po povratku na Je
senicah. Bil je poslanec Slovenije, druž
benopolitični delavec okraja Kranj, obči
ne Jesenice in član ter aktivni sodelavec 
v številnih društvih in organizacijah. Za 
svoje delo in sodelovanje je prejel števil
na vojna in državna odlikovanja ter pri
znanja. 

Posebna pozornost je posvečena njego
vi dejavnosti na področju planinstva. Ker 
je otroštvo preživljal ob vznožju naših 
prelepih Julijcev, so ga gore zelo zgodaj 
pritegnile. Prva vzornika sta mu bila oče 
in sorodnik Malnek iz Podkuž. Že leta 
1929 je prvič stopil na vrh Triglava. Dve 
leti kasneje že preko severne triglavske 
stene. V naslednjih letih se je povzpel na 
večino vrhov Karavank, Julijskih in 
Kamniško - savinjskih Alp. Pritegnile so 
ga strme stene in brezpotja. Z Janezom 
Brojanom starejšim sta zaorala to ledino. 
Preplezala sta Brojanov raz v Stenarju, 
direktno na Spodnji Rokav, direktno na 
Visoki Rokav, severo - zapadni steber 
Škrlatice, v skupni navezi Brojan - Arih 
steber Rogljice, v navezi z Mihom Ari-
hom Škrlatiške grede, steno Rakove špi-
ce, Belo potoško Špico, v Grossglockner-
ju, Lienških Dolomitih in še bi lahko na
števali. 

Tudi v Kamniško - savinjskih Alpah se 
je udeležil mnogih plezalskih vzponov s 
tovariši v navezi, in to na Planjavo, Bra
no, Skuto, Ojstrico, Grintavec, Mrzlo go
ro, Dolgi hrbet itd. 

Tako je sledil svojim vzornikom Jožu 
Čopu, Mihu Potočniku, Urošu Župančiču, 
Tomažu Ravhekarju, Matevžu Frelihu in 
drugim iz starejše generacije. 

Pričela se je tudi doba zimskega udej-
stvovanja v gorah. Izmed številnih zim
skih vzponov so bili najpomembnejši 
vzpon na Škrlatico leta 1939, Rigljico, Ši
roko peč, Rokave, Razor preko severne 
stene, iz Jalovca po grebenu na Mangart, 
prečenje celotnega grebena Kairskih 
Ponc od Vratic do Kotove špice in nato 
na Jalovec. 

Kot 'dober smučar in alpinist je bil v 
času brezposelnosti .v zimah 1935/36 in 
1936/37 smučarski učitelj v smučarski šo
li ing. Janeza Janše. Ze leta 1936/37 je 
presmučal Jalovčev Ozebnik, izvedel 
spust z vrha Špika v Krnico, z vrha Križa 
v Vrata itd. Leta 1939 se je udeležil smu
čarske ekspedicije preko celotnega masi
va Šare od Ljubotena do Koraba. 

Tudi danes mu turno smučanje mnogo 
pomeni, saj mnogo zimskih dni preživi s 
svojo življenjsko družico v prelestni zim
ski naravi. Na vseh teh zimskih in letnih 
vzponih je sodeloval s tovariši v navezi: 
Janezom Brojanom s t., Janezom Mra
kom, Stanetom Tomazinom, Karlom Ko
renino, Mihom Arihom, Andrejem Gan-
dijem in kasneje še z Janezom Krušicem, 
Jankom Šilarjem in drugimi. 

Maks je tudi izredno dober poznavalec 
domačih in tujih gorstev. Že leta 1936 do 
leta 1939 sta z Janezom Brojanom st. pre
hodila tako imenovano PP transverzalo. 
Poleg Julijcev, Karavank, Kamniško -
savinjskih Alp je dober poznavalec Ja-

horine, Vlašice, Romanije, Cvrsnice in 
drugih gora v Bosni. 

V tujem gorstvu je hodil, plezal ali 
smučal še v Lienških Dolomitih, Zapad-
nih Julijcih, Karnijskih Alpah, Dolomi
tih, Centralnih Alpah, Grossglocknerju 
itd. 

S planinsko dejavnostjo se ukvarja že 
od 1.1928. Leta 1936 se je včlanil v TK-Ska-
lo in nato bil član PD Mojstrana. Član 
GRS je bil leta 1938. Po vojni se je včlanil 
v PD Jesenice. Po vrnitvi iz Zenice leta 
1956 je bil izvoljen v upravni odbor PD 
Jesenice, kot glavni gospodar. V letih 
1958 do 1960 je bil predsednik društva, 
nato član nadzornega odbora. V letih 
1963 do 1968 je bil ponovno predsednik 
društva. Sedaj je član nadzornega odbo
ra. Ker je že pred vojno sodeloval pri iz
gradnji alpinističnih bivakov in nato še 
po vojni, je bila njegova dejavnost usmer
jena v planinsko gospodarstvo. Skupaj z 
glavnim gospodarjem Janezom Košni-
kom sta uspešno .izvedla gradnjo Tičarje-
vega doma in predelavo Erjavčeve koče 
na Vršiču in obnovo Koče pri izviru Soče. 
S tem je bila izvedena osnova gospodar
ske dejavnosti društva. 

Kot organizator planinsko - turistične
ga razvoja na področju Vršiča in Trente 
je mnogo prispeval h gospodarsko - turi
stičnemu razvoju Gornjesavske doline. 

Za svoje delo na področju planinske 
dejavnosti je prejel vsa najvišja planin
ska priznanja: zlati znak Planinske zveze 
Jugoslavije, srebrni in zlati znak Planin
ske zveze Slovenije itd. Te bežne vrstice 
so le kratek opis življenja in dela našega 
jubilanta - planinca. Mnogo bi lahko še 
napisali, vendar smo mogoče preskrom
ni. 

Vsa naša planinska javnost, posebno 
na članstvo Planinskega društva Jesenice 
mu želi še mnogo zdravih let, osebne sre
če in nadaljnjega sodelovanja v Planin
skem društvu Jesenice. 

. A . . . . i j . . . •'PD Jesenice 


