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Slovenski narod v vsej svoji 
zgodovini ni bil še nikdar v 

tako veliki nevarnosti, kot v 
času ustanovnega kongresa KPS 
V soboto, 18. aprila, bo poteklo petdeset let od enega najpo

membnejših dogodkov v zgodovini slovenskega delavskega giba
nja in naše socialistične revolucije, kakor je zapisal Edvard Kar
delj, od ustanovnega kongresa Komunistične partije Slovenije. 
Kongres je potekal v noči od 17. na 18. aprila 1937 leta v Čebinah 
sredi Revirjev in to v času, ko je fašizem že razvijal^svoje težnje po 
svetovnem gospostvu. Hkrati s tem jubilejem bomo vse leto pro
slavljali še en jubilej — 50 - letnico prihoda tovariša lita na čelo 
Komunistične partije Jugoslavije. Ta dogodek je usodno povezan 
s čebinskim in ima prav tako velik pomen ne le za razvoj zveze 
komunistov, temveč tudi za napredek vse družbe. 

Znanstveniki in zgodovinarji pripisujejo Manifestu, ki so ga 
sprejeli na ustanovnem kongresu, naslovljenem slovenskemu na
rodu, trajno vrednost za zgodovino slovenskega in jugoslovanske
ga delavskega gibanja. Ocenjujejo ga kot izredno ilustrativni pri
mer marksistične analize danih razmer doma in v svetu in natan
čno predpostavko poteka dogodkov na pragu druge svetovne voj
ne. 

Manifest je opozoril, da se nad slovenskim narodom grozeče 
kopičijo oblaki, ki jim ni primere v zgodovini. "Slovenski narod v 
vsej svoji zgodovini ni bil še nikdar v tako veliki nevarnosti, v ka
kršni je danes«, poudarja Manifest in nadaljuje, da združeni faši-
stičnivojni hujskači s Hitlerjevo Nemčijo na čelu pripravljajo člo
veštvu bolj strašno usodo od tiste, ki jo je preživelo v "letih straho
te« 1914 do 1918. Slovenija, navaja Manifest, je sena tistih dežel, 
po kateri nameravajo fašistični roparji najprej stegniti svoje ro
ke«. Italijanski fašizem, »stari zakleti sovražnik slovenskega na
roda«, pa si prizadeva popolnoma iztrebiti slovensko narodno 
manjšino v Italiji. Ista usoda čaka tudi druge Slovence... »Zato«, 
pravi Manifest, »pomeni nemško — italijanska zveza (sklenjena 
leta 1936 — op. pisca) za slovenski narod strašno nevarnost, da ga 
bodo fašistični roparji znova razkosali.« 

Manifest nadalje govori o politiki jugoslovanske vladajoče 
buržuazije, ki ne utrjuje zveze med narodi, ki hočejo mir, temveč 
se želi popolnoma priključiti bloku fašističnih vojnih hujskačev. 
Manifest zahteva uvedbo demokratičnih svoboščin, ki so osnovni 
pogoj za razvoj slovenskega naroda in to »le v svobodni zvezi brat
skih narodov Jugoslavije v obliki zvezne države«. »Slovenski na
rod mora dobiti svoj lastni demokratično izvoljeni parlament. Tre
ba je podpreti boj slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in 
drugje za njihove narodne pravice, kajti slovenski narod se ne 
more in ne sme odpovedati svojemu staremu cilju: združeni in 
svobodni Sloveniji.« 

Manifest poziva vse demokratične sile, naj se združijo v 
obrambo koristi slovenskega naroda. »Slovenski delavski razred 
predstavlja tretjino slovenskega naroda, predstavlja njegov naj
bolj za vedni, najbolj napredni in na jbolj organizirani del. Zato no
si zgodovinsko odgovornost za prihodnost slovenskega naroda, 
kakor mu je že naš veliki pisatelj in voditelj Ivan Cankar zapustil 
kot oporoko: »Na meni, na mojih plečih, na plečih delavca — pro-
letarca leži bodočnost slovenskega naroda, naroda — proletarca.« 
Hkrati poudarja: »Prvi, ustanovni kongres Komunistične stranke 
Slovenije manifestira trdno voljo slovenskih komunistov dati na 
razpolago svojemu ljudstvu vse svoje sile « ter izraža njihovo neo
majno zvestobo slovenskemu narodu. »S tem pa slovenski komu
nisti nikakor niso oslabili svoje povezanosti in čvrste enotnosti z 
bratskimi komunističnimi vrstami ostalih narodov Jugoslavije, 
temveč nasprotno, v boju proti skupnemu sovražniku se bodo te 
vezi le še okrepile.« -

Slovenski komunisti so bili »mož beseda« in so v Manifestu 
kongresa začrtano politično linijo dosledno uresničevali v življe
nju, v praksi. Zaradi jasne politične orientacije in doslednosti je 
Komunistični partiji Slovenije uspelo okrog delavskega razreda 
zbrati napredne sile slovenskega naroda in v odločilnih trenutkih, 
»ko je bil na kocko postavljen njegov narodni obstoj«, ob kapitula
ciji jugoslovanske buržuazije po aprilskem napadu na Jugoslavijo 
in začeti boj za svobodo slovenskega naroda v bratski povezanosti 
z drugimi jugoslovanskimi narodi. 

Manifest ustanovnega kongresa KPS bi seveda pomenil le 
dragoceno zgodovinsko gradivo, če se ob uresničevanju sprejetih 
nalog in programa ne bi uveljavila največja moralna vrednost: 
SKLADNOST BESED IN DEJANJ. Komunisti so svojo zvestobo 
slovenskemu narodu dokazovali tudi s ceno življenj, njihovemu 
zgledu pa so sledile delavske množice in ostali napredni ljudje. 
Vrednota, ki je v sedanjem času zelo zbledela, čeprav zanjo niso 
potrebne takšne žrtve kot v obdobju, ki je sledilo^ ustanovnemu 
kongresu, je pa njeno nespoštovanje vzrok za težave, ki jih doži
vljamo pri ekonomskem in družbenem razvoju. Zato bi jubilej slo
venske partije moral poleg obujanja zgodovinskega sporočila po
meniti predvsem prebujanje in uveljavljanje te vrednote. 

(Gojmir Anton Kos: Ustanovni kongres KPS) 

50 LET ČEBIN 
V Kosovi graščini bo v torek, 21. aprila, ob 17. uri okrogla miza ob 50 - letnici ustanovnega kongresa 

KP Slovenije na Čebinah. Osrednji referat bo imel prof. Ivan Križnar, svoje spomine na kongres pa bo 
obudil predvojni komunist in udeleženec kongresa Vencelj Perko. 

VABLJENI! Občinski komite ZKS 
Jesenice 

»Slovenski narod se ne more razvijati brez demokratskih svoboščin, to je brez svobode 
združevanja in zborovanja, brez svobode tiska in govora...« 

Manifest ustanovnega kongresa 
K P Slovenije . -

»Dva dni pred kongresom, to je 15. aprila 1937, je prišel k meni Franjo Federle in me 
obvestil, da moram kot delegat jeseniške partijske organizacije v soboto, 17. aprila, na nek 
važen partijski sestanek...« 

Iz spominov Venclja Perka . -

Strokovno posvetovanje o 
dodajnih materialih 

Že oktobra lani smo pisali o pripravah na strokovno posvetovanje o do
dajnih materialih kot o novi, bolj zanimivi obliki prikazovanja naših izdel
kov in stika s kupci in uporabniki naših izdelkov. Pretekli teden se je okrog 
115 udeležencev iz vseh večjih jugoslovanskih tovarn, institucij in trgovskih 
delovnih organizacij seznanilo z našimi novimi izdelki na strokovnem po
svetovanju o dodajnih materialih. 

V četrtek, devetega aprila, so na 
teoretičnem delu posvetovanja po
slušali teme s področja varjenja, 
predvsem o dodajnih in osnovnih 
materialih ter tehnologiji varjenja. 
Predavanja so bila zelo nazorna in 
zanimiva, zato je bila udeležba na 
njih čez cel dan izredno dobra. V pe
tek, desetega aprila, so si udeleženci 
posvetovanja ogledali proizvodnjo 
oplaščenih elektrod in varilnih pra
škov ter elektrodnih žic in tehnični 
muzej naše železarne. 

V novem razvojno-varilskem labo
ratoriju obrata Elektrode so si ogle
dali prikaz uporabe naših dodajnih 
materialov za različne osnovne ma
teriale in postopke varjenja ter se 
seznanili z novostmi na področju va
rilne tehnologije. Poudarek je bil 
predvsem na uporabnosti naših iz
delkov pri izdelavi konstrukcij in po
pravilih strojev in strojnih delov. 

Nekaj obiskovalcev, demonstra
torjev in organizatorjev smo vpraša
l i , kakšni so njihovi vtisi o strokov
nem posvetovanju. Ocene so bile ze

lo ugodne, sicer pa si oglejmo nekaj 
izjav: 

Predstavnika Jedinstva iz Zagre
ba sta dejala, da sta prijetno prese
nečena, saj sta na posvetovanju in 
na demonstraciji izvedela zelo veli
ko novega in koristnega. Menita, da 
bi moralo biti takih srečanj več, 
predvsem zato, da se med seboj bolj 
spoznamo in da si povemo, kaj nam 
je všeč in kaj nam ni. ( 

Tudi Bojan Engelman iz delovne 
organizacije T A M Maribor je pohva
l i l organizacijo in strokovnost posve
tovanja ter ocenil, da je takšen pri
stop zelo pozitiven, zato bi kaj take
ga lahko pripravili večkrat. Misl i , da 
je bilo demonstracij naših izdelkov 
premalo in da so tudi pri varilni teh
nologiji se rezerve, čeprav je bilo pri
kazanih tudi veliko novosti. 

Andrej Kavčič je izumitelj in naš 
stalni zunanji sodelavec, na posveto
vanju pa je prikazal visokofrekven
čni vžig za varjenje. Nad posvetova
njem je bil navdušen in ni imel no
benih kritičnih pripomb. Pravi, da je 

ga v teh dneh usposobili za normal
no obratovanje, tako da bi do prvega 
maja deloval tudi celoten sistem za 
avtomatsko dodajanje legur. 

Kolikor bolj se bliža trenutek slo
vesne otvoritve, toliko bolj se tudi 
kopičijo zamude pri montaži naprav 
v novi jeklarni in zaostrujejo odnosi 
med Železarno in izvajalci del. Pro
jektni svet poizkuša najti najbolj 
ugodno rešitev za obe strani, vendar 
je investicija v Jeklarni 2 bržčas pre
velik zalogaj, da bi lahko ob sitem 
volku dobili tudi celo kozo. 

takšno posvetovanje sicer zelo drage 
zadeva, vendar se bo obrestovala, za 
to bi bilo takih oblik sodelovanja iz
delovalcev in kupcev ter znanstve
nih delavcev lahko še več. 

Na demonstraciji so s svojimi no
vimi izdelki sodelovali tudi predstav
niki delovnih organizacij Gorenje-
Varstroj, Iskra in Uljanik. Delavca 
Gorenja-Varstroj je navdušila tudi 
Železarna, saj je bil prvič na Jeseni
cah in ni vedel, da je to tako velika 
in pestra tovarna. Pravi, da je posve
tovanje fantastično pripravljeno. Tu
di oni so večkrat pripravili kaj po
dobnega, vendar so do sedaj takšne 
naloge zaupali raznim institucijam, 
sedaj pa bodo poskusili sami, take 
kot smo pri nas. To je namreč pravi 
način marketinga, da se na enem 
prostoru srečajo izdelovalci materia
la in opreme, kupci in strokovnjaki. 

(Nadaljevanje na 2. strani, 

Nadaljujemo z 
dobrim delom 

Po podatkih statistične 
službe smo do 13. aprila izde
lali 52.123 ton skupne proiz
vodnje, kar je 107,6 odstotka 
nekoliko nižjega operativnega 
programa. Plan proizvodnje 
izpolnjujejo: Plavž (113,8 %), 
Jeklarna (102,9 %), Livarna 
(110,6 %), Valjarna bluming 
stekel (131,1 %), HV Bela 
(100,6 %), Vratni podboji (150,6 
%), Elektrode (108,1 %) in Že-
bljarna (107,8 %). 

V obratu Plavž so izdelali 
7.002 toni grodlja. Družbeni 
plan so presegli za 5,6 odstot
ka, operativni program pa za 
13,8 odstotka. 

V Jeklarni 1 so vlili 15.690 
ton jekla. Operativni program 
presegajo za 2,9 odstotka. 

V Jeklarni 2 so izdelali 21 
šarž, kär je 1.545 ton. 

V desetih odpremnih dneh 
smo prodali 11.433 ton kon
čnih izdelkov in storitev. 
Družbeni plan dosegamo 92,2 
%, zvišan operativni program 
pa 91,7 %. 

Ž E L E Z A R 

Zastoj v Jeklarni 2 
Prejšnji teden je prišlo do večje okvare na merilnih transformatorjih pri 

;lektropeči v novi jeklarni. V torek so na Belo že prispeli novi merilni trans
formatorji, ki so jih tudi montirali in preizkusili, peč pa naj bi tudi začela z 
normalno proizvodnjo (3 šarže na dan). Žal do zaključka redakcije še niso 
ugotovili vzroka za to okvare. 

Izpad proizvodnje jekla v času za
stoja predvidoma ne bo vplival na 
mesečni plan 5500 ton, če seveda ne 
bo prišlo do novih zastojev. 

Montaža ostalih naprav v novi je
klarni teče približno po planu, torej 
naj bi bile do 1. maja, ko bo slovesna 
otvoritev Jeklarne 3, pripravljene za 
testiranje. V prihodnjih dneh naj bi 
zunanje stene zaprli, delovati pa naj 
bi začela tudi protihrupna komora, 
k i je sicer že nekaj časa montirana, 
vendar je bilo precej težav z njenimi 
pogoni. Precej težav je tudi s tran
sportnim trakom za lefiire. ki naj bi 



Strokovno posvetovanje o 
dodajnih materialih 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
»Organizacija je brezhibna,« je de

jal predstavnik Iskre. Vse je v redu: 
predavanja na Bledu so bila dobro in 
strokovno pripravljena, enako de
monstracija. Zelo pametno je, da je 
Železarna naredila nekaj takega — 
skupen nastop na trgu in večje sode
lovanje med izdelovalci materialov 
za varjenje in izdelovalci varilne 
tehnologije je namreč več kot nu
jen.« 

Demonstratorji so bili večinoma 
delavci iz raziskovalnega oddelka in 
so cel dopoldan prikazovali različne 
postopke varjenja in uporabnost po
sameznih dodajnih materialov. Tudi 

na vprašanja obiskovalcev so radi 
odgovarjali. Ko sem tudi njih vpra
ša la , kako j im je takšen način prika
zovanja naš ih izdelkov všeč, so mi 
dej ah, da j im je zelo všeč, saj prvič 
vidijo kaj takega. Prostor novega la
boratorija bodo tudi v prihodnje upo
rabljali za preizkušanje naših novih 
izdelkov. 

Posebej za to priložnost je iz Švice 
dopotoval predstavnik našega ko
operanta Oerlikona. Pravi, da je bilo 
posvetovanje organizacijsko in stro
kovno neoporečno, čeprav je bilo pr
vič. Za naše razmere je takšen tržni 
pristop mogoče res nekaj novega, v 
svetu pa je takšno medsebojno sode-

Razstava dodajnih. materialov na Bledu (joto: B. G.) 

Posvetovanja na Bledu se je udeležilo okoli 130 udeležencev iz vse Jugosla
vije (foto B. G.) • . 

lovanje izdelovalcev, kupcev in stro
kovnjakov povsem običajno. Mehi, 
da je takšno sodelovanje tudi pri nas 
potrebno in da lahko vpliva na bolj
še poslovanje. 

Podobno je menil tudi udeleženec 
iz Brodogradnje iz Splita, ko je de
jal, da so takšna posvetovanja zelo 
potrebna, saj je čisto nekaj drugega, 
če o nečem samo poslušaš, ah če to 
tudi vidiš ah celo preizkusiš. 

Za sklepno oceno smo zaprosili 
enega od organizatorjev, Janeza Ko-
mela, vodjo marketinga. y naši žele
zarni: »Namen tega posvetovanj a. je 
dvojen: doseči boljše medsebojno po
znavanje oziroma bolj neposreden 
stik z našimi kupci ter doseči boljšo 
prodajo naših izdelkov. 

Prvi namen smo vsekakor dosegli, 
saj je udeležba zelo velika. Ker so 
udeleženci izrazih željo, da bi se na 
takšnih srečanjih več pogovarjali o 
njihovih željah in problemih, bodo 
podobna srečanja verjetno organizi
rana za manjše skupine. Tako bomo 
lažje prisluhnili željam in proble
mom naših kupcev in pridobili po
vratne informacije o naših izdelkih. 

Sedaj so bili na strokovnem posve
tovanju kupci razdeljeni v večje sku
pine glede na uporabo dodajnih.ma-
terialov (ladjedelništvo, izdelovalci 
šivnih cevi, strojegradnja, izdeloval
ci železniških vagonov). V prihodnje 
bo potrebno tudi tistim, ki se ukvar
jajo s specialnim varjenjem, posveti
ti več pozornosti in jih sklicati pose
bej. Sedaj namreč nismo imeli ao-
volj časa in priložnosti, da bi se po
svetih samo njihovim problemom. 

Če smo dosegli tudi poslovni na
men, bo bolj znano ob koncu leta, ko 
bomo zbirali podatke o potrebah po 
naših izdelkih, oziroma ko bodo zna
ni poslovni rezultati in rezultati pro
daje naših dodajnih materialov. 

Ko bo narejena interna ocena or
ganizacijske in poslovne uspešnosti 
strokovnega posvetovanja o dodaj
nih materialih, se bomo odločili, ali 
'bomo takšno obliko stika s kupci 
uveljavili tudi za naše druge nove iz
delke. Vsekakor pa bomo morali pri 
dodajnih materialih ohraniti interes 
in zaupanje naših kupcev, ki so ju 
pokazali v teh dveh dneh. To pa po
meni še več dela in strokovnega 
marketinškega pristopa v našem po
slovanju.« 

Lilij ana Kos 

Osebni dohodek za marec 
Zakon o omejevanju osebnega dohodka še vedno velja. Spremembe, 

sprejete ob koncu marca, niso Železarni prinesle nobenih olajšav z izjemo 
možnosti, da se osebni dohodek usklajuje na ravni delovne organizacije. Če 
je torej TOZD ali delovna skupnost izplačala več osebnega dohodka na de
lavca kot v zadnjem tromesečju 1986, ji osebnega dohodka ni potrebno vra
čati, če na ravni delovne organizacije dovoljena sredstva niso presežena. 

V Železarni smo tempirali izplači
la osebnega dohodka za marec, kar 
se da natančno na raven poprečja za 
zadnje tri mesece 1986. leta. Ker so 
bih osebni dohodki za prva dva me
seca skupaj tudi na tej višini, nam v 
naslednjem tromesečju osebnega 
dohodka ne bo treba vračati. Če us
klajevanje v delovni organizaciji ne 
bi bilo priznano, bi obveznost vrača
nja zajela temeljno organizacijo 
Okrogli program in delovno skup
nost za ekonomiko, tehnično kontro
lo,_razvoj in novogradnje. 

Žal pa smo zaradi skromne produ
ktivnosti, majhne količine in slabe 
strukture prodanih izdelkov v janu
arju in februarju, zamudili prilož
nost, da bi vsaj v drugem četrtletju 
lahko povečali izplačila osebnih do
hodkov. Fizična produktivnost je v 
prvih treh mesecih za 5,8 % nižja kot 
v zadnjem četrtletju. Istočasno je za 
0,17 % slabša tudi struktura proiz
vodnje, čeprav lahko rezultat marca 
ocenjujemo z zelo dobro oceno. Vse 
krivde za zamrznitev osebnih dohod
kov torej ne smemo naprtiti le zako
nu, ampak moramo del odgovornosti 
prevzeti nase, ker nismo uspeh rela
tivno dobrih rezultatov s konca leta 
1986 nadaljevati na začetku tega 
leta. 

Proizvodni in prodajni rezultati 
marca kažejo bistven preobrat. 
Skupna proizvodnja se je povečala 
za 10 tisoč ton, več kot za tisoč ton je 
večja količina prodanih izdelkov, 
struktura proizvodnje se je izboljša
la kar za 13 %. Vse to je prispevalo, 
da smo odpremili za 2,1 miljarde ali 
16 % več vrednost! kot v februarju, 
kar potrjuje uspešnost dela v marcu. 

Vsi ti pozitivni elementi so vplivali 
na višji osebni dohodek iz učinkovi
tosti. Zlasti se to pozna v premiji za 
nadpoprečne rezultate, k i je na ra
vni Železarne višja skoraj za 5000 
din na delavca. Po teh merilih so do : 

segli slabši osebni dohodek le obrati 
Valjarna žice in profilov, Valjarna 
debele pločevine in Žičarna. Največ 
so se premije povečale v jeklarni, 
Profilarni in Zebljarni, k i so prav za
radi tega. nadpoprečno povečale 
osebni dohodek na delavca glede na 
februar. 

Večji kot v februarju je tudi oseb
ni dohodek po osnovnih merilih 
učinkovitosti, in sicer za 1,8 %. Pove
čal se je zlasti v obratu Jeklarna in 
TOZD Komerciala. Jeklarna je po 
vseh kriterijih količine in.kakovosti 
dosegla v marcu boljši rezultat, viso
ka realizacija pa je dokaz učinkovi
tosti komercialne dejavnosti, k i je 
zlasti stimulirana za uspešno prido
bivanje in realizacijo naročil višje 
strukture izdelkov. V Valjarni debe
le pločevine se je izboljšanje struk
ture prodane proizvodnje sicer po
znalo v stimulaciji, k i jo pridobivajo 
vsi delavci v enakem odstotku, po os
novnih merilih učinkovitosti pa je 
bil rezultat dela celo slabši. 

Produktivnost na ravni temeljnih 
organizacij se ni bistveno izboljšala. 
Čeprav je bila dosežena mnogo večja 
količina proizvodnje kot v mesecu 
pred tem, je fizična produktivnost 
praktično stagnirala, ker smo delali 
v poprečju kar 11,6 ur več kot v fe
bruarju. Za izdelano strukturo pa je 
bil v marcu potrebno mnogo več 
energije, časa in vestnega dela, zato 
upravičeno trdimo, da smo izboljšali 
produktivnost dela, vendar premalo, 
da bi s tem kompenzirali slab rezul
tat prvih dveh mesecev. 

Poleg _ evidentiranega časa dela 
smo v Železarni uvedli konec leta. 
1986 tudi plačevanje nagrad za opra
vljene nadure nad zakonskim limi-
tom 30 nadur. Ta delež osebnega do
hodka je bil v začetku razmeroma 
majhen, v marcu pa se je skokovito 
povečal, določneje rečeno — podvo
j i l . Medtem ko smo za nagrade pora

bili v februarju 7.474.604 din neto 
osebnega dohodka, smo za iste na
mene porabili v marcu kar 
15.219.954 din ali 2450 din na delav
ca. Takšnega porasta nihče ni priča
koval. To je tudi najpomembnejši 
vzrok, da za stimulacijo skupnega ci
lja poslovanja nismo mogli izplačati 
niti dinarja osebnega dohodka, če
prav je bi l cilj visoko presežen. 
Osebni dohodek je sicer enako vi
sok, kot smo ga pričakovali, oziroma 
smeh izplačati, vendar se je več 
osebnega dohodka preneslo na posa
meznike, k i so bih pripravljeni dela
ti preko vseh meja človeške zmoglji
vosti, ali pa smo koga zeleh morda 
celo bolje plačati. Ne glede na vzrok 
povečanja teh plačil je treba opozori
ti vodstvene delavce, da tak porast 
ne kaže prizadevanja po optimalni 
in racionalni organizaciji dela, še 
manj pa prizadevanj po humanem 
odnosu do delavcev. Ta izplačila so 
skoncentrirana v nekaterih obratih.. 
Daleč pred ostalimi so v Vzdrževa
nju, Remontnih delavnicah, Jeklarni 
in H V Jesenice. Plačila nadur nad 30 
moramo omejiti, sicer ima to lahko 
resne posledice zlasti v pogojih, ko 
so sredstva osebnega dohodka stro
go omejena. 

Večje premije, večji osebni doho
dek na osnovi osebnih meril učinko
vitosti, večja stimulacija za izboljša
nje strukture proizvodnje, večje šte
vilo nadur od 30 ur in večji obseg de
la preko 30 nadur, so vplivali, da je 
osebni dohodek na delavca za 2 % 
večji kot februarju, pri tem pa žal za 
4,5 % na uro manjši kot v februarju. 
Prav toliko pa smo smeli obračunati 
glede na zakon o omejevanju oseb
nega dohodka. Kljub "izjemno dobre
mu preseganju mesečnega cilja po
slovanja v sedanjih razmerah stimu
lacije za cilj nismo _smeli izplačati. 
Delavskemu svetu Železarne bomo 
predlagali sprejem odločitve, da se v 
primeru nadaljevanja dobrih rezul
tatov zaslužena stimulacija za ma
rec izplača v mesecu, ko osebni do
hodek ne bo več tako togo omejevan. 

wuuelek za nagrajevanje 

V osmih odpremnih dneh meseca aprila smo dosegli 4.694 mio din 
realizacije, kar je- 8 % več od načrtovane. 

Oddelek za nagrajevanje 

Prikaz varjenja (foto: I. Kučina) 

Čestitki 
Naša sodelavka Olga DRA

GAN je 10. aprila 1987 prejela 
Kidričevo nagrado za diplom
sko nalogo na II. stopnji MO
DEL RAZVOJA RAČUNALNI
ŠKIH OBDELAV S POSEB
NIM POUDARKOM NA ŽE
LEZARNI JESENICE. 

Iskreno čestitamo! 

Sodelavci ERC 

Ivanka ZUPANČIČ, delavka 
del. skupnosti KSI, je 9. marca 
diplomirala na II. st. VŠOD 
organizacijsko zdravstvene 
usmeritve. 

Z opravljenim diplomskim 
delom si je pridobila visoko 
strokovno izobrazbo. 

Čestitamo! 

Obvestilo 
Zaradi normalnega poslovanja male prodaje v zvezi z odpadnim 

nerabnim lesom v Železarni Jesenice in v skladu z ukrepi na področju 
zavarovanja družbenega premoženja veljajo naslednja pravila: 

1. Ocenjevanje lesa vsak drugi teden v mesecu. 
2. Prodaja in odvoz lesa vsak tretji teden v mesecu. 
3. Odvoz lesa vse delovne dni od 6. do 18. ure. 
V ostalem veljajo pravila za poslovanje male prodaje Železarne 

Jesenice. 
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Zunanjetrgovinsko poslovanje 
v prvem četrtletju 

V letošnjem letu smo si zadali zahtevno nalogo povečati lastni izvoz z 
lanskih doseženih 28,3 mio dolarjev na 33,4 mio dioarjev, predvideni uvoz 
53,1 mio dolarjev pa bi naj ostal približno na enaki ravni kot lani, ko smo 
uvozili za 52,8 mio dolarjev blaga in storitev. Ker je povečanje izvoza plani
rano samo na konvertibilno področje, in sicer z lanskih doseženih 9,3 mio 
dolarjev na 14,5 mio dolarjev, medtem ko naj bi izvoz v Vzhodno Evropo 
ostal na lanski ravni, je ta načrt zelo zahteven. Zaradi težav pri zagotavlja
nju uvoza iz Zahodne Evrope , naj bi se delež klirinškega uvoza v letošnjem 
letu precej povečal. 

zmanjšanjem uvoznih potreb na naj
nujnejše in zamenjavo uvoženih ma
terialov z domačimi, kar mora biti 
stalna naloga vseh zaposlenih v Že
lezarni, bo trenutna kritična situaci
ja lažje rešljiva. 

Alojz Burja 
vodja zunanje trgovine , 

Železarna Jesenice je v prvih treh 
mesecih dosegla dobre izvozne re j 

zultate, saj smo v primerjavi z lan
skim letom izvozili za 35,8 % več bla
ga in od tega kar za 37,0 % več na 
konvertibilno področje. Plan konver
tibilnega izvoza je bil dosežen 106,4 
%, medtem ko skupni izvoz zaradi 
nedoseženega klirinškega izvoza ni 
bil izpolnjen v načrtovanem obsegu 
(zaostali smo za 6,3 %). 

* Manjši klirinški izvoz je v prvem 
četrtletju normalen, ker takrat še ni
so podpisane vse letne pogodbe, pa 
večina realiziranega klirinškega iz
voza odpade na lanske neizpolnjene 
pogodbe. 

Povprečna dosežena izvozna cena 
v prvem četrtletju je bila 536 dolar
jev za tono, kar je 8 indeksnih točk 
nad planirano in 16 indeksnih toč 
nad lansko doseženo povprečno izvo
zno ceno. 

V izvozu Železarne se je močno 
povečal delež H V Bela, ki prispeva 
kar polovico izvoza naše DO, in Pro-
filarne, delež vroče valjane' debele in 
sredje pločevine ter žičnikov pa se je 
zaradi protekcionističnih ukrepov v 
EGS in ZDA precej zmanjšal. 

Drugačna kot pri izvozu je slika 
na področju- uvoza. Uvoz blaga in 
storitev v vrednosti 8,6 mio dolarjev 
je sicer za 21 % večji od lanskega v 

enakem obdobju, vendar je bilo za 
manj kot 3 mio dolarjev blaga uvože
nega z zahodnoevropskega konverti
bilnega področja, ostalo pa iz vzhod
noevropskih socialističnih držav. 

Bolj kot problemi pri uvozu re
zervnih delov, drobnih repromate-
rialov in storitev z Zahoda je kriti
čno to, da smo v zadnje pol leta uspe
l i preko poslovnih bank plačati le 
skromne zneske glede na načrt in 
potrebe, zato je položaj v prvih treh 
mesecih tega leta še mnogo hujši. Le 
uspešni kooperacijski menjavi ter 
velikemu zanimanju tujih dobavite
ljev, s katerimi sodelujemo že dolgo 
vrsto let in so nam poslali precej bla
ga vnaprej pred plačilom, se imamo 
zahvaliti, da danes še normalno de
lamo. Ker pa blaga ne plačujemo, 
smo postali iz spoštovanega kupca 
nesoliden partner. To se nam bo kas
neje tudi maščevalo v višjih uvoznih 
cenah, v katerih bo vkalkulirana ce
na za- riziko plačila, ki pa ne bo 
majhna. . 

Železarna Jesenice je izvozni del 
načrtovanega zunanjetrgovinskega 
poslovanja v prvem četrtletju dobro 
izpolnila, slabo pa uvozni del zaradi 
nefunkcioniranja bančnega devizne
ga trga. Dober tempo izvoza mora
mo nadaljevati, kar pa brez hitre re
šitve plačil v tujini ne bo mogoče. Z 

Ogled razstave 
INOVA'87 v Zagrebu 

Upravni odbor društva izu
miteljev in avtorjev tehničnih 
izboljšav Jesenice vabi vse 
svoje člane in člane aktiva 
inovatorjev — upokojencev, 
da se udeležijo ogleda razsta
ve inovacijskih dosežkov INO
VA '87 v Zagrebu. 

Avtobus bo odpeljal izpred 
Čufarja vsoboto, 25. aprila, ob 
6. uri in ustavljal na vseh po
stajah, ki jih boste ob prijavi 
navedli. 

Prijave pobirajo sodelavci 
OZIL, © 3220, do vključno 21. 
aprila do 14. ure. Ob prijavi je 
potrebno vplačati prispevek 
1.000 din. Število prijavljencev 
je omejeno na 45 oseb. 

Po ogledu razstave bomo 
nadaljevali pot proti Sisku, 
kjer se bomo srečali s tam
kajšnjimi inovatorji, zvečer pa 
se bomo odpeljali v Čatež, od 
koder bomo v nedeljo popold
ne krenili proti domu. 

Upravi odbor 
DIATI 

Sedmina za sedmico 
V torek, 7. aprila, je stekla zadnja šarža iz peči številka 7 v stari 

Siemens-Martinovi jeklarni. S tem se je pravzaprav začelo postopno 
ustavljanje martinovk in opuščanje takega načina proizvodnje jekla v 
jeseniški železarni. Jeklo iz nove jeklarne hkrati že naznanja začetek 
novih časov. Konec je stare in začenja se nova, sodobnejša, učinkovi
tejša in varnejša proizvodnja jekla. 

V prvi polovici maja bo prenehala delati še ena martinovka, hkra
ti z njo pa se bo ustavil tudi eden od plavžev. S plavži in martinovka-
mi izginjajo nekateri simboli železarskih Jesenic, simboli, ki so bili 
dolga časa cokla našega nadaljnjega razvoja. Besede martinarja Me-
suda Deliča kažejo, da tudi slovo od tako težkega déla in tako trdega 
kruha, kakršen je martinarski, ni lahko. Pa vendar moramo iti v ko
rak s časom. Tudi martinarji se bodo hitro privadili na nove naprave 
in gotovo bodo tudi v svojem novem delu našli dovolj zanimivega in 
izzivalnega. 

Posadka sedmice (foto: S. G.) 

Mesud Delic, čistilec preboda: 
»V martinarni delam deset let. Če

prav nam bo odslej lažje, se bom rad 
-spominjal teh časov, saj smo se s so
delavci dobro razumeli. Škoda, ker 
bomo šli sedaj narazen. 

Delo je bilo res težko, vendar sem 
ga opravljal z veseljem, saj je bilo 
zanimivo in polno izzivov.« 

Franc Podlogar je ustavil martinovko (foto: B. G.) Žgečkanje (foto: B. G.) 

Dežurni v Varostalni 18. in 19. aprila, Urša O B L A K , Dovje 78, <§> doma 89-187, v službi 
83-281. 

Dežurni Vatrostalne je v soboto od 6. do 12. ure na delovnem mestu, v 
prostem času do ponedeljka do 6. ure zjutraj pa je dežurni dosegljiv na do
mu. 

Razpored dežurnih Železarne 
20. aprila, Božo B A R T E L J , poslovodni odbor, Žirovnica, Zabrezni-

ca 44 b, <g? 80-726. 
21. aprila, Janez BEGEŠ, Elektrode, Lesce, Na trati 59, ® 74-766. 
22. aprila, Janez BIČEK, TOZD Talilnice, Jesenice, Udarna 9, 

83-193. 
23. aprila, Franc B R E L I H , TOZD Tehnične dejavnosti, Jesenice, 

Kurirska 3, "S? 81-612. 
24. aprila, Zdravko ČRV, sektor novogradenj, Jesenice, C. 1. maja, 

<?g= doma 26-60. 
25. aprila, Drago FINŽGAR, Žična valjarna, Begunje 128 b. 
26. aprila, Franc GASSER, Profilarna, Žirovnica, Moste 22 b, <?8? 

80-333. 

Dežurni za vzdrževanje v Železarni 

Datum: Dnevni: Nočni: 

Ponedeljek — 20. 4. 
Torek — 21. 4. 
Sreda — 22.4. 
Četrtek — 23. 4. 
Petek — 24.4. 
Sobota — 25.4. 
Nedelja — 26.4. 

Matija Urh 
Brane Cepič 
Mitja Benedičič 
Vlado Repe 
Matjaž Kelvišar 
Franc Bernik 
Miroslav Zupan 

Martin Brumat 
Ivo Leban 
Jože Pezdirnik 
Anton Kavčič 
Dušan Bak 
Stane Eržen 
Janez Faletič 

Služba obratne ambulante 
Od 20. do 25. aprila bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Katnik in III. obratna 

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

ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar. 
Dispanzer za borce od 13.30 do 14.30. 

. V soboto, 25. aprila, samo dopoldne: I. obratna ambulanta — dr. Metod 
Rešek in IV.. obratna ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar 

Z O B N E A M B U L A N T E : 
DOPOLDNE: II. zobna ambulanta — dr. stomat. Alojz Smolej in III. zob

na ambulanta — mag. dr. stomat. Bela Gazafi. . 
Za borce: od 7. do 8. ure. 
Za Vatrostalno: od 9.30 do 10.30. 
POPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. 
V soboto, 25. aprila, samo dopoldne: I. zobna ambulanta — v. dent. Vik

tor Stražišar. 
V kartoteki obratne ambulante sprejemamo knjižice dopoldan od 6 ure 

do 10.30, popoldan od 12. ure do 17.30. 
Urgentna ambulanta sprejema nujne primere neprekinjeno od 6. do 20. 

ure. 

Kadrovsko gibanje v preteklem mesecu 
UPOKOJENI : Andrej Cuder, 1928, TOZD Tehnične dejavnosti -

Vzdrževanje — 36 let v ZJ; Franc Hudolin, 1930, TOZD Tehnične de
javnosti — Vzdrževanje — 33 let v ŽJ; Teofik Husedinovič, 1931, TOZD 
Ploščati program — Valjarna debele pločevine — 35 let v ŽJ; Franc 
Košir, 1933, TOZD Tehnične dejavnosti — Strojne delavnice — 32 let v 
ŽJ; Franc Lazar, 1929, TOZD Ploščati program — Hladna valjarna Be
la — 33 let v ŽJ; Ivan Meh, 1928 TOZD Ploščati program — Valjarna 
bluming stekel — 31 let v ZJ; Jože Mohorič, 1926, TOZD Ploščati pro
gram — Valjarna debele pločevine — 35 let v ŽJ; Ludvik Pečar, 1929, 
TOZD Tehnične dejavnosti — Vzdrževanje —- 36 let v ŽJj Ivanka Pe
trovič, 1930, TOZD Okrogli program — Žičarna —. 31 let v ZJ; Pavel Po
točnik, 1925, TOZD Okrogli program — Jeklovlek — 39 let v ŽJ; Jožef 
Razboršek, 1926, TOZD Okrogli program — Žebljarna — 40 let v ŽJ. 

INVALIDSKO UPOKOJENI : Fetija Čatak, 1930, TOZD Okrogli 
program — Elektrode — 16 let v ŽJ in Milan Hladnik,1932, TOZD Ta
lilnice — Jeklarna — 32 let v ŽJ. 

U M R L : Sejad Seferagič, 1955, TOZD Tehnične dejavnosti — Vzdr
ževanje — 10 let v ZJ . 
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Uspešno delo 
vzdrževalcev HVŽ in delavcev Žičarne 
V vzdrževanju HVŽ je zaposlenih 49 delavcev, ki-vzdržujejo obrate 

hladne valjarne s 35 večjimi stroji in staro lužilnico, žičarne s 70 večjimi 
stroji ter 74 žerjavi in dvigali, pa tudi del energetike. Poleg svojega rednega 
dela so vzdrževalci HVŽ v zadnjih dveh letih na željo obrata pričeli opra
vljati tudi dela, ki niso v neposredni zvezi z vzdrževanjem, ampak spadajo 
bolj k novogradnji; gre za rekonstrukcije starih in postavljanje novih stro
jev. Pri tem se srečujejo s.številnimi težavami, saj tako dodatno delo v naši 
železarni ni ustrezno cenjeno in stimulirano. 

Ko smo se v železarni odločili, da 
bomo asortiment dodajnih materia
lov obogatili s proizvodnjo nerjavne 
žice, je bilo treba poiskati prostor, 
kjer bodo stale naprave za toplotno 
in površinsko obdelovanje nerjavne 
žice. Ugotovili so, da bi bila za to naj
primernejša pocinkovalnica v kateri 
so takrat stale tri pocinkovalne lini
je. Ena je bila zaradi nerentabilnega 
delovanja ustavljena, drugi dve pa 
sta obratovali izmenično, ker so edi
no tako lahko pokrivali potrebe po 
različnih kvalitetah žice. Tako je na
enkrat delovala ena sama linija, zato 
prostor pocinkovalnice ni bil racio
nalno izkoriščen. Če bi demontirali 
dve liniji, tretjo pa predelali tako, da 
bi pokrila celotno količinsko in kva-» 
litetno proizvodnjo pocinkane žice, 
bi hkrati pridobili tudi prostor za po
stavitev naprav za obdelavo nerja
vne žice. V HVŽ zaradi omejenih 
sredstev niso imeli možnosti za na
bavo nove linije, zato so se odločili, 
da bodo sestavili eno linijo iz dveh,ki 
sta obratovali izmenično. Stare dele 
so Obnavljali in vgradili pa so tudi 
nekatere nove. Težave so se pojavile 
pri izdelavi in izvedbi tega projekta, 
ker so imeli zaradi že določenih ro
kov za proizvodnjo nerjavne žice ze
lo malo časa. Vsa potrebna dela bi 
morali opraviti v šestih mesecih (do 
29. novembra 1985). Ker se nobena 
zunanja firma ni hotela obvezati, da 
bo v tako kratkem času izdelala pro
jekt, so v HVŽ sklenili, da sami for
mirajo ekipo, k i ga bo izdelala in or- a 

ganizirala postavitev linije. Vzdrže
valci so se povezali z delavci iz proiz
vodnje in sestavili ter oddali projekt 
v štiridesetih dneh. Pr i postavljanju 
naprav so bili zunanji izvajalci pre

počasni — eno linijo so razdirali tri 
mesece, zato so se podiranja starih 
in sestavljanja nove linije lotili vzdr
ževalci HVZ. Delali*so v prostem ča
su in opravili vsa dela pravočasno, 
kvalitetno ter trikrat ceneje, kot bi 
j ih zunanji izvajalci. Rekonstruira
na linija je pričela takoj obratovati s 
polno kapaciteto; v letu 1986 je bila 
proizvodnja na njej za 26 odstotkov 
večja kot prej na obeh starih linijah 
skupaj, izpolnili pa so tudi načrtova
ni asortiment Poraba energije in re-
promateriala za izdelavo pocinkane 
žice na novi liniji se je precej zmanj
šala, delavci pa radi delajo na teh 
strojih, ker ni skoraj nobenih zasto
jev. 

Ekipa vzdrževalcev in delavcev Ži
čarne je z uspešno rekonstrukcijo l i 
nije za izdelavo pocinkane žice doka
zala, da je sposobna izpeljati vsa de
la, povezana z žičarsko tehnologijo. 
Za to je dobila priznanje, tako od 
vodstva žičarne kot tudi od poslovod
nega odbora. V začetku leta 1986 je 
sektor novogradenj preostale že na
črtovane naložbe razporedil tako, da 
bi to ekipo čimbolj angažiral. Dobili^ 
so nalogo, da prestavijo dva večsto
penjska žičarska stroja, t r i valjav-
ske stroje za profilno žico, previjal-
nik in pakirne naprave za V A C žico, 
s čimer bi pridobili prostor za hladno 
vlečenje nerjavne žice. Vse te pre
stavitve je ekipa izvedla že do mese
ca marca, hkrati pa opravila tudi re
monte na teh strojih, tako da so lah
ko pričeli delati brez poskusnega 
obratovanja. 

V letu 1987 so tej ekipi zaupali še 
postavitev novih uvoženih strojev za 
proizvodnjo žice za avtomatsko var
jenje pod praškom. V treh tednih so 

postavili linijo in šeststopenjske vle
čne .stroje za pripravo vložka zanjo. 
Linije naj bi začele obratovati v ma
ju, ko jo bo dobavitelj opreme Ma-
chine Ingeneering dokončno monti
ral. 

Ker so potrebe tržišča zahtevale 
razširitev proizvodnje V A C žice, so 
se v H V Z odločili, da bodo skušali sa
mi skonstruirati nove linije po vzoru 
švedskih strojev, k i so j ih uvozili le
ta 1978. Izdelavo projektov je pre
vzel Inženiring Bled. Zaradi nepra
vočasne dobave opreme pa je prišlo 
pri izdelavi prototipa linije do kon
strukcijskih napak, k i so j ih morali 
naknadno odpravljati. Naložba se je 
zavlekla za šest "mesecev, česar pa 
niso bili kr ivi vzdrževalci, saj je nji
hovo delo potekalo po načrtih. Ker 
niso imeli popolnega nadzora nad 
strojno opremo — pri projektu so so
delovali še drugi partnerji, niso mo
gli opraviti dela tako hitro kot pri 
drugih naložbah. Kljub temu so na
pravo v letošnjem marcu usposobili 
za nemoteno delo. 

V hladni valjarni je še precej stva
ri, k i j ih bo potrebno opraviti na po
doben način kot omenjena dela V ži
cami. Lotil i so se že rekonstrukcije 
zvonastih peči, pripravljajo pa še re
konstrukcijo krožnih škarij . 

Pri vseh teh obnovah in rekon
strukcijah vgrajujejo vzdrževalci 
HVŽ izključno domač material, tako 
da j ih ne teži vprašanje, kje dobiti 
devize za uvoz materiala. Tudi sami 
imajo precej koristi od takega dela: 
ker stroje sami rekonstruirajo, j ih 
tudi bolje poznajo in zato lažje vzdr
žujejo, pa tudi vzdrževalnih del je 
manj. Odkar so pričeli opravljati ta 
dela, se je fluktuacija delavcev v 
H V Z bistveno zmanjšala, ker delavci 
lahko najdejo dodatni zaslužek v 
lastnem obratu. P r i tem redno delo 
ne trpi; nasprotno, celo bolje se opra
vlja, saj si ljudje prizadevajo, da bi 
med delovnim časom opravili vse 
svoje obveznosti in bi jim - popoldne 
ostal čas za drugo delo. Delavci se z 

Žicama — VAC (foto: I. Kučina) 

Žicama — pocinkovalnica (foto: I. Kučina) 

dodatnim delom tudi izpopolnjujejo, 
kar j im koristi pri rednem delu. Tudi 
medsebojni odnosi med vzdrževalci 
in s proizvodnimi delavci so se iz
boljšali; večje je zaupanje in sodelo
vanje med njimi. Lahko bi rekli, da 
so uvedli pravd timsko delo. 

Delavci v Železarni so premalo se
znanjeni z novostmi, k i so j ih v zad
njih letih vpeljali vzdrževalci HVŽ 
skupaj z delavci žičarne. Medtem ko 
je že skoraj vsak slišal za nov brusil
ni stroj ali za schumag stroj, so ino
vacije v HVŽ ostale bolj ali manj 
anonimne. Poleg tega prizadevni 
inovatorji za svoje delo niso ustre

zno nagrajeni. Doslej so dobivali za 
opravljeno delo plačilo v obliki 
nadur ah po pogodbi za eno tretjino 
delovnega časa. Vendar nagrajeva
nje na uro n i prav nič stimulativno, 
saj se pri tem ne upošteva kvaliteta 
in hitrost opravljenega dela. 

»Ne razumemo, zakaj nas vodstvo 
vzdrževanja ne podpira in ne daje 
nobenih spodbud za nadaljnje delo, 
ko pa je več kot očitno, da tak način 
dela prinaša zelo dobre rezultate,« so 
dejali vzdrževalci HVŽ, predstavniki 
žičarne in novogradenj, s katerimi 
smo se pogovarjali o njihovih proble
mih. Tanja Kastelic 

Pregled sestankov SDS 
(Iz programa samoupravnih aktivnosti za marec 

nje) 
nadaljeva-

Iz OBRATA R E M O N T N E D E L A V N I C E smo prejeli zapis
nike SDS tehnične službe + vodstvo obrata, ključavničarji 1 
in 2, instalacija 1 in 2, montaža 1 in žerjavni 1 in 2, hidravlika 
in pnevmatika, elektrožerjavni oddelek, elektrodelavnica, de
lavnica elektrostrojev 2, vodstvo gradbenoremontnih delavnic, 
tesarji, mizarji, kleparji, plastika, gradbenoremontna delavni
ca Javornik ter RTA 1, 2, 3, 4, 5 in 6. SDS vodstvo obrata opo
zarja, da vprašanja v zvezi s prekategorizacijo niso rešena. 
SDS vodstvo obrata opozarja, da vprašanja v zvezi s prekate
gorizacijo niso rešena. SDS ključavničarji postavlja pod razno 
(kljub temu, da so obravnavali tudi zaključni rčaun za leto 
1986) naslednje vprašanje: »Delavci sprašujejo", kaj je s poraču
nom za december 1986. A h smo poslovali s plusom ali smo v 
minusu v letu 1986?« SDS montaža 1 sicer misli, da je tretji sa
moprispevek potreben, ima pa določene pomisleke. Med dru
gim j ih moti, da.se gradijo zelo dragi objekti namesto cenejših 
in bolj funkcionalnih. Pod razno se takole opredeljujejo do pre
vrednotenja: »Glede na novi sistem grup menimo, da je naše 
delo popolnoma razvrednoteno. Mislimo tudi, da smo oškodo
vani najmanj za tri grupe. S takim načinom nismo zadovoljni, 
ker mislimo, da smo ogoljufani in ker nam je bilo prikazano, 
da samo napredujemo, smo pa nazadovali.« SDS montaža 2 
(Javornik) se pod razno vprašuje, zakaj je ob reorganizaciji 
prišlo do razdelitve TOZD Remontne delavnice, medtem ko so 
ostale nekdanje TOZD, k i so se združile v TOZD Tehnične de
javnosti ostale nedotaknjene. Zakaj je naraslo število vodilnih 
delovnih mest z 10 na 17 in zakaj se je pred referendumom ra
zlagalo, da se bo število teh mest zmanjšalo? Zanima j ih tudi, 
zakaj je nekdanji glavni vhod na Javorniku odprt samo za vo
dilne delavce, tiste, k i so v upravni stavbi na Javorniku, med
tem ko morajo vzdrževalci, k i delajo v valjarni Bela, ubirati 
daljšo pot, vrh vsega pa še peš. »Sprašujemo«, pravijo, »koliko 
vrst delavcev s posebnimi pooblastili obstaja v Železarni.« SDS 
Žerjavni 1 je glede samoprispevka predlagala takšnole rešitev: 
»Predlagamo, naj se financira iz sredstev za nerazvite, saj pr i 
šolstvu krepko zaostajamo za drugimi jugoslovanskimi repu
blikami.« Tudi ta SDS ni zadovoljna s prevrednotenjem. Zato 
so zahtevali sestanek z odgovornimi osebami. Čutijo se oško
dovane, saj menijo, daje treba najtežja dela — mednje štejejo 
tudi delo žerjavnega oddelka — drugače stimulirati. Posebej 
opozarjajo tudi na probleme v zvezi z dežurstvom ključavni
čarjev. Skrbi j ih namreč njihova varnost, saj je na vsaki izme
ni le en sam dežurni ključavničar. »Kaj bo«, pravijo, »če pride 
do nesreče? Kdo mu lahko pomaga, ko je sam in kdo bo odgo
varjal za človeka?« SDS žerjavni oddelek 2 pa v zvezi z novo or
ganiziranostjo očita, da se režijski delavci — v nasprotju s 
prejšnjimi obljubami — neupravičeno množijo. Dodajajo še to
le: »Glede strojno-gradbene delavnice (gradbeni, instalacija, 
žerjavni) smo mnenja, da je to nelogična in skrajno neodgo
vorna poteza. Če nas zaradi specifike dela niste mogli nikamor 
uvrstiti, predlagamo, da smo samostojen oddele*k, še naprej po-

•drejen direktno, brez posrednika, neki višji ali visoki instanci.« 
SDS vodstvo gradbenoremontnih delavnic izraža ob pregledu 
obveznosti za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb v ob
čini Jesenice nezadovoljstvo nad prispevnimi stopnjami. Meni
jo namreč, da se zbrana sredstva nepravilno uporabljajo. Pri 
tem se sklicujejo na javno objavljene podatke o višinah OD de
lavcev zaposlenih v teh dejavnostih (kot primer posebej ome

njajo vodjo lekarne Kranj in vodjo TOZD v Železarni). So tudi 
proti temu, da bi se tako zbrana sredstva namenjala za neza
poslene. To pa zato, ker podatki kažejo, da delavcev v proiz
vodnji primanjkuje. Tudi ti imajo pripombo na reorganizacijo. 
Ocenjujejo namreč, da bi gradbenoremontne delavnice lahko 
nastopale kot samostojen obrat oziroma ne vidijo prave logi
čne povezave s strojno stroko. Menijo tudi, da zniževanje števi
la zaposlenih (plan kadra) ni ekonomsko upravičeno. Po njiho
vem mnenju tudi ni prav, da imajo čistilke pri premiji manjši 
delež. SDS tesarji se pritožuje, da na večkrat postavljeno vpra
šanje o beneficirani delovni dobi tesarjev še niso dobili pisne
ga odgovora (ustni, k i so j ih prejeli, so bili pomanjkljivi). SDS 
kleparji se v zvezi z obveznostmi pritožuje nad slabimi zdrav
stvenimi storitvami. Ob pomanjkanju delavcev v Železarni ne 
vidijo potrebe za obstoj Zavoda za zaposlovanje. Pravijo, da se 
vsakdo lahko zaposli na drugem delovnem mestu za toliko ča
sa, dokler ne dobi takšnega dela, ki ustreza njegovi izobrazbi. 
SDS R T A 3 in 4 med drugim ugotavlja, da »alkoholizem v od
delku ni tako prereč, da bi izražal zaskrbljenost«, vendar pa 
bodo vodja oddelka in področni vodje v posameznih primerih 
najstrožje ukrepali, saj se ta problem povezuje tudi z vpraša
njem varnosti pri delu. Ponovno so tudi zahtevali, naj čistilke 
delajo popoldne da delo v delavnicah ne bo moteno. SDS 
RTA 5 je imela že lani pripombe na zobozdravstvo, tokrat pa 
ponovno ugotavlja, da se stanje ni bistveno izboljšalo. Pr i pre
vrednotenju se sklicuje na polemike v Železarju in predlaga, 
naj se preide nazaj na stari način nagrajevanja s tem, da se 
poveča osnova in zmanjša gibljivi del. 

Iz OBRATA VZDRŽEVANJE smo prejeli zapisnike SDS 
vodstvo obrata, vzdrževanje plavž 1,2 in 3, vzdrževanje_Jeklar
ne II, vzdrževanje jeklarne 1-1 in 2, vzdrževanje HVŽ 1 in 2, 
vzdrževanje Jesenice 1 in 2, vzdrževanje Javornik 1 in 2 ter 
vzdrževanje Beia 1,2, 3, 4 in 5. SDS vzdrževanje plavž -1, 2 in 3 
opozarjajo, da imajo težave z vodo ob koncu dnine. Delavci se 
ne morejo umiti, to pa povzroča še dodatne probleme: predča
sno zapuščanje delovnega mesta. Delavci so bili opozorjeni, da 
je delo treba končati ali pa napraviti primopredajo tistemu, k i 
bo nadaljeval z delom, ne pa kar tako odhajati predčasno na 
kopanje. Delovodjo je treba seznaniti o dokončanju dela oziro
ma o zapustitvi delovnega mesta. SDS vzdrževanje Jeklarne 2 
(nova SDS) se je na sestanku 4. marca seznanila s potekom del 
in z nalogami vzdrževalcem pri testiranju delovnih naprav. 
SDS vzdrževanje Javornik 1 in 2 se pritožujeta, da v zvezi s po
tjo »vratar Javornik — avtobusna postaja Bela« ni še nič nare
jenega. Pod razno predlagata, naj se za delavce javorniških 
obratov postavi kolesarnica (prosijo za pisni odgovori). Za avto
busne prevoze na relaciji Plavž—Bela (dopoldanska izmena) 
trdijo, da so nemogoči (prenatrpanost). S prihodom ključavni
čarjev Remontnih delavnic je prišlo v ključavničarski gardero
bi do velikega pomanjkanja lijakov in kopalnic, zato prosijo 
vodje oddelkov, da čimprej rešijo ta problem. SDS. vzdrževanje 
Bela 1 in 5 pod razno ugotavlja, da je treba urediti varen do
stop na žerjav, prehode v tretji hali, zaloge v skladišču ter 
vprašanje prevoza delavcev (dežurni avto naj bi bi l več časa na 
razpolago vzdrževalcem na Beli). SDS vzdrževanje Bela 2 
predlaga, naj bi delavci dobili namesto dveh kar tri delovne 
obleke na leto. Zanima j ih tudi,'zakaj se v garderobah namesto 
radiatorjev, k i so bih demontirani, ne montira novih. Strojniki 
bluminga se pritožujejo, »da ni ne stranišča in ne umivalnika«. 
Tudi ta SDS se pritožuje glede avtobusnih prevozov za dopol
dansko delovno izmeno! Člani SDS vzdrževanje Bela 4 so se 
pod razno dogovorili, da v času remontov ni dopustov ter da se 
po potrebi dela tudi preko delovnega časa. 

Iz OBRATA ENERGETIKA smo prejeli zapisnike SDS 
vodstvo obrata, energetiki 1, delavnica elektroenergije, delav
nica toplotne energije, parne naprave 1, 2, in 3, PIV energija 1, 

2 in"3 ter delavnica PIV energije. SDS vodstvo obrata je na se
stanku 11. marca ugotavljalo, da pripombe na sporazum o 
združitvi TOZD v DO ŽJ niso bile upoštevane, dobili pa niso ni
ti ustreznih pojasnil, zakaj ne. Odgovor v zvezi s prispevnimi 
stopnjami so dobili, vendar pa pravijo, da problem ni zbiranje 
sredstev temveč potrjevanje na SDS, ker potrjevanje za nazaj 
nima nobenega smisla. V zvezi s prevrednotenjem pripominja, 
da naj bo na odločbah, ki se j ih daje delavcem, napisan pravni 
poduk. SDS delavnica električne energije ugotavlja, da skupi- -
na za pripravo samoupravnih aktov v ŽJ ni upoštevala njihove 
pripombe pod A d 2 s sestanka, ki. so ga imeli 15. januarja. V 
zvezi s samoprispevkom je predlagala, da bi spremenili zakon, 
tako da bi glasovali le tisti, k i bi ga kasneje tudi plačevali. Pr i 
pombe je imela tudi na sklepe odbora za delovna razmerja 
TOZD Tehnične dejavnosti z dne 29. januarja in 19. februarja. 
Takole pravijo: »Premočno se izkorišča 137. člen pravilnika o 
delovnih razmerjih v zadnji alineji (»za kulturno, športno in 
drugo družbeno udejstvovanje«). Vaditelji in trenerji naj se 
usposabljajo za otroške smučarske tečaje iz drugih finančnih 
virov, ne na račun DO ŽJ. Nismo nasprotniki športa in rekrea
cije, vendar mislimo, da če bi sešteli v januarju in februarju 
1987 vso odobreno izredno plačano odsotnost z dela, bi dobili 
lepo število ljudi, k i bi v teh težkih časih bolj koristili delovni 
skupnosti. Odbor za delovna razmerja TOZD Tehnične dejav
nosti skoraj stoodstotno potrjuje vse prošnje za izredno plača
no odsotnost. Odbor za delovna razmerja ne upošteva svojega 
mnenja z dne 29. januarja, ko si je zadal nalogo, da bo v bodo
če v smislu odsotnosti bolj rigorozen. Vodjo elektroenergije so 
zadolžili, da takoj realizira sklep's sestanka SDS z dne 5. avgu
sta 1986 (usposabljanje V N elektrikarjev na vzdrževanju stikal 
v tovarni Minel). Zanima j ih tudi, kdaj bodo dobili nove delo
vne obleke. Sprejeli so tudi sklep, da se sredstva, k i so še osta
la od "zbiranja odpadnih surovin in k i so vložena v blagajni 
OOS Energetika, razdelijo glede na število članov vsem petim 
SDS v obratu elektroenergija. SDS PIV energija 2 vprašuje, 
kdaj bodo dobili nove delavce. Skrbi j ih namreč, kaj bo med se
zono, saj že sedaj nimajo nikogar za zamenjavo. SDS PIV 
energija 3 pod razno postavlja naslednje vprašanje: »Delovo
dje v PIV sprašujejo, kako je mogoče razlagati informacijo, da 
se delovodjem za področje tehničnih plinov dodeli 16. kategori
jo, delovodjem za področje tehnoloških goriv in vode pa 15. ka
tegorijo, kajti vsi opravljajo enako delo in po mnenju vseh vsi 
zaslužijo 16. kategorijo. S tem je seznanjen tudi predsednik 
komisije za ocenjevanje del i n nalog v TOZD Tehnične dejav
nosti, saj je bi l tudi že na delovnem mestu obratovodje PIV.« 
Člane SDS so vznemirile tudi govorice, da bodo ukinili ure za 
manjkajoče. »Če se bodo ukinile«, pravijo, »zahtevajo, da se na 
prosta delovna mesta nastavijo delavci.« SDS delavnica PIV 
energije v zvezi z izvrševanjem sklepov prejšnje seje predlaga, 
naj se beneficiran staž za instalaterja, avtogenega elektrova-
rilca in ključavničarja mehanika, uskladi z remontnimi delav
nicami. Pod razno SDS opozarja na malomaren odnos do stro
jev in naprav, zaradi katerega prihaja do zastojev v proizvod
nji, na nepravilnosti pri kadrovanju (brez izobrazbe na dela, 
kjer je potrebna srednja izobrazba), pa razporejanje delavcev 
na druga dela brez odločbe ipd. Nezadovoljni so tudi z vodjem 
dejavnosti. Na vodstvo Energetike so naslovili naslednje vpra
šanje: »Dne 16. junija 1986 je bil iz jeklenke, pripeljane z odpa- • 
da, spuščen strupen plin. Za sosedo Rožič je bilo poskrbljeno 
(vse zdravstvene usluge), za delavce, k i so neposredno delali v 
okolju, pa samo od UV. Ža zdravstveno stanje in morebitne po
sledice — ker še do danes nismo seznanjeni z vsebino strupe
nega pling — pa ne poskrbi noben bd vodstva.« 

•» (Se nadaljuje) 
Center za proučevanje 
samoupravljanja in 
informiranje — Božidar 
Lakota 
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MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

Stališča predsedstva OK 
ZSMS Radovljica 

Izreden 
uspeh 

najmlajših 
pevcev OŠ 

Prežihov Voranc 
Konec marca so se naši 

najmlajši pevci, učenci 1. in 2. 
razredov pod vodstvom Stan
ke Mencinger odpravili v Lju
bljano. Tja so se odpeljali na 
povabilo RTV Ljubljana, da bi 
posneli kaseto. 

Kljub zelo slabi vožnji z vla
kom in veliki zamudi so polni 
energije prvi del kasete posne
l i v izredno hitrem času (v uri 
in pol). Da imamo zelo uspe
šne in dobre pevce, dokazuje 
podatek/da j im je eno povsem 
uspelo posneti takoj prvič brez 
ponavljanja. Seveda j im pri 
ostalih ni šlo tako po maslu, 
vendar so bili snemalci zado
voljni. Posneli so pet pesmi Ja
neza Bitenca, k i se je tudi ude
ležil snemanja. Pevci so pove
dali, da je bi l navdušen nad 
njihovim petjem. Po koncu 
snemanja so j im predvajali 
posnetke, saj so bih radoved
ni, kako ostali slišijo njihovo 
petje. Še najbolj vznemirjeni 
so bih solisti. Za nagrado so si 
ogledali studio. Konec aprila 
j ih snemalci spet pričakujejo, 
da bi posneli še drugi del kase
te. 

Ponosni smo na naše pevce, 
hvaležni pa smo tudi tovarišici 
Mencingerjevi, k i je največ 
pripomogla k uspešnemu sne
manju kasete in razvoju kako
vosti zborovskega petja ne sa
mo na naši šoli, temveč tudi v 
jeseniški občini. 

Sandra i n Petra, 
novinarski krožek 
OŠ Prežihov Voranc 

remo brez gostiln, mar vsevprek pre
klinjamo, se mar spolno izživljamo, 
kjer le moremo, se mar ne zanima
mo za težave (kot ena vodilnih neu
vrščenih držav) blokovske politike? 
To je delček scenarija, k i žali in na
pada bratstvo in enotnost naših na
rodov in narodnosti, dostojanstvo 
vsakega posameznika, delavca, kme
ta, mladinca... in našo neuvrščeno 
politiko. 

Kako je mogoče, da avtorja sebi in 
drugim zakrivata pogled in zavajata 
že v samem uvodu, da je to mladin
ska manifestacija, k i sooča jugoslo
vansko javnost z resničnostjo? Je tr
ditev, da mladina težko govori na 
drugih mestih, resnična? (Mar ne po
trebujemo SZDL, mar mladi komu
nisti nimajo v Z K res nobene bese
de, mar poskušata avtorja razvred
notiti vsa hotenja mlade generacije 
pri vsestranskem reševanju proble
mov na različnih področjih družbe
nega življenja?). 

Mislimo, da zvezni odbor, k i je o 
predlogu že razpravljal in nanj ni 
imel bistvenih pripomb, nosi polno 
odgovornost za to, če bo ta scenarij 
uresničen 25. maja na stadionu J L A . 
Seveda pri tem ne mislimo na ka
zensko odgovornost (nismo pristojni 
— nočemo prejudicirati — in ničemo 
posegati v samostojnost sodišč), am
pak mislimo na moralno in politično 
odgovornost. 

Predsedstvo O K ZSMS 
Radovljica 

Že dolgo rad pojem. Včasih cele 
. ure mrmram kakšno melodijo. Do
ma včasih tako dolgo pojem, da 
grem že vsem na živce. V četrtem ra
zredu me je razredničarka slišala, 
ko sem pel in mi predlagala, naj 
grem k pevskemu zborčku. Prigovar
jali so m i tudi domači. Res sem se 
vpisal. Kmalu zatem sem prinesel 
domov note in pričel vaditi. Mama je 
bila nekaj časa navdušena nad mo
j im glasom, kmalu pa se je začela je
ziti. Pričeli so se prvi nastopi. Skoraj 
ves teden smo vadili. Vsako pesmico 
sem večkrat zapel. Kadar sem zapel 

1 kakšen visok ton, je prišla muca in 
silila z gobčkom pod note. To je po
čela toliko časa, da sem se začel 

Petje, moje veselje 
smejati. 

Tudi letos sem nekaj časa hodil k 
zborčku, vendar me je zasmehova
nje sošolcev jezilo in sem nehal peti. 
Doma so bih žalostni, ker so mislih, 
da v družini ne bo pevca. Jaz pa ni
sem zdržal brez petja. Kmalu sem 
prinesel iz kleti note in začel prepe
vati. Čez nekaj dni sem prišel domov 
z veselo novico: »Spet sem pri zborč
ku!« sem veselo zaklical s hodnika. 
Povedal sem mamici, da me je tova-
rišica razredničarka prepričala, naj 
hodim k pevskim vajam. 

Vs i so bih navdušeni, ko so slišali 
pesmico, k i smo se jo učili tisti dan. 

Boštjan Pezdir, 5.b 
OŠ Tone Čufar Jesenice 

Mesečne novice OŠ Prežihov Voranc 
Nabralo se je kar nekaj zanimivo

sti: 
— Najboljši matematiki od 4. do 8. 

razreda so se preizkusili v reševanju 
zahtevnejših matematičnih nalog. 

— Na občinski reviji Mladina poje 
'87 je bi l izbran naš M P Z za regijsko 
srečanje Gorenjske, ki bo 22. maja v 
Škofji Loki . Vodi ga Mira Mesaric. 
Pevci bodo morah opraviti še veliko 
dela in bolj vestno obiskovati vaje. 

— Pet učenk: Karmen Kern, Katja 
Vidmar, Janina Keserovič, Petra Re
bolj in Sandra Kovač je sodelovalo 
na tekmovanju v znanju materinšči
ne. Pokazale so solidno znanje in 
sedmošolke bodo imele v nasled

njem letu ponovno možnost zagristi 
v novi oreh. 

— Tudi Vešelošolci so opravili šol
sko tekmovanje. Udeležili so se ga 
203 učenci. Na občinskem tekmova
nju bosta sodelovala dva. 

— Pionirji so nestrpno pričakovali 
sprejem Kurirčkove torbice. Pripra
vi l i so miting in jo v ponedeljek pre
dali sovrstnikom s Koroške Bele. Po
sebno ponosni so bih tisti, katerim je 
bila zaupana odgovorna naloga. 

— Na vseh tekmovanjih uspešno 
predstavljajo našo šolo učenci ša
hovskega krožka. Izkazali so se kot 
posamezniki in ekipa. 

Novinarski krožek 
OŠ Prežihov Voranc 

PRIPRAVLJENOST 

JE VEDNO BOLJŠA 

KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 
(TITO) 

Pregled smeri na kemično kontaminiranem 
zemljišču 

Ukaz za pregled smeri na kemično kontaminiranem zemljišču 
ima enako vsebino kot za radiološko kontaminirano zemljišče. 

Patrola se pripelje do kapljično okuženega zemljišča z vozilom, 
naprej ga pregleduje peš. Samo izjemoma, kadar je treba pregledati 
magistralno smer za potrebe armade, pregledujemo z vozilom. 

Ko patrola odkrije kapljično okuženo zemljišče, izvidnik št. 2 s ke
mijskim detektorjem ugotovi skupino vojnih strupov in rezultat sporo
či vodji patrole. Vodja ukaže izvidniku št. 1, naj postavi zastavice dvaj
set metrov od mesta kapljične okužbe, če je to cesta, na vsako stran 
ceste po eno zastavico. Opozorilno tablo z oznako H postavi petdeset 
metrov pred zastavice na sredo ceste. 

Nadaljnje delo poteka takole: vodja izvidnice nadaljuje pot po sre
di ceste (ulice), vzporedno z njim tri metre od njega na obeh straneh 
pa izvidnika 1 in 2. Na njegov ukaz na vsakih dvajset metrov s kemij
skim detektorjem preverjata okuženost terena in označujeta smer z 
zastavicami. Ko na smeri izvidovanja ni več kapljične kontaminacije, 
izvidnik št. 1 označi zadnjo mejo z zastavicami in opozorilno tablo. 

Vrnitev izvidnice na zbirno mesto, oddaja vzorcev n poročilo sta 
ista kot pri delu radiološke patrole. Sledi obvezna dozimetrijska kon
trola in razkuževanje. 

" P r i vračanju izvidnikov z okuženega terena v terensko vozilo mo
rajo obutev sprati z vodno razstopino klorovega apna, da ne okužijo 
notranjosti vozila (isto velja tudi pri radiološkem pregledovanju). 

Množina vzorcev živil in vode, ki nam je potrebna za kemijsko 
analizo ob R B K napadu, je naslednja: 

Kurirčkova torbica 
- Konec prejšnjega tedna smo spre
jeli Kurirčkovo torbico. Učenci višjih 
razredov so jo prinesli od pionirjev 
OŠ Tone Čufar. Najprej so jo odnesli 
do vrtca Julke Pibernik, kjer so si jo 
z zanimanjem ogledovali najmlajši . 
Potem je torbica na naši šoli varno 
prenočila. . 

Naslednji dan zjutraj smo imeli 
partizanski miting. Predsednica na
šega pionirskega odreda je prebrala 
pozdravno pismo slovenskih pionir
jev namenjeno R K SZDL. Potem je 
torbico predala nam. Ponosno smo 
se odpravili na pot. Vreme nam ni bi
lo naklonjeno, vedeli pa smo, da so 
tudi kurirji med vojno nosili pošto v 
dežju. Torbico smo odnesli na šolo 
Polde Stražišar, kjer so pripravili 
kratek kulturni program. Ko smo se 
odpravili proti Trebežu, so šli z nami 
še trije učenci. Tudi eden od njih je 

nekaj časa nosil torbico. Na poti so 
nas pričakali učenci s Koroške Bele, 
katerim smo izročili torbico in j ih za
želeli srečno pot. 

Bi l i smo ponosni, ker so nam zau
pali tako odgovorno nalogo. 

Varja, Peter in Miha, 
4. raz. OŠ Prežihov Voranc 

POPRAVEK 
V prispevku Nov uspeh na CSUI je 

prišlo do neljube napake. Delež 
učencev pri izdelavi škarij znaša 55 
% in ne le 5 %, kot je bilo objavljeno. 

Za neljubo napako se bralcem in 
še posebej učencem CSUI opraviču
jemo! 

Uredništvo 

Navsezadnje smo vsi le 
majhni delci tekoče snovi v 
strugi, ki ji pravimo usoda 
Ta znani rek, k i ga je večkrat ponovil ru

ski jedrski raziskovalec Pjotr Kapica, velja 
za usodo vseh raziskovalcev. Do danes ni bi
lo panoge, v kateri bi bih raziskovalci tako 
obremenjeni in odgovorni za usodo člove
štva. 

Po prvi svetovni vojni so bila zanimiva 
tri jedrska središča. V Cambridgeu je pred
sedoval Rutherford, v Kopenhagenu je kra
ljeval Niels Bohr in v Gottingenu je trojica 
izvrstnih raziskovalcev Max Borni, James 
Franck in David Hilbert takoj podvomila o 
vsem, kar so novega odkrili v Angliji ali na 
Danskem. Sledile so pismene izmenjave, to
da kmalu tudi to ni več zadoščalo. Nastopilo 
je obdobje kongresov in konferenc. Vesti o 
zanimivih poskusih so prihajale celo iz dr
žav, kjer je med vojno zamrlo vsako razisko

valno delo. Indija, Japonska, Z D A in Sovjet
ska zveza so težile k menjavi raziskovalnih 
izkušenj. Od vseh držav si je Sovjetska zve
za najbolj prizadevala za stik z zahodnimi 
raziskovalci.^ 

Znanstveniki: Planck, Einstein, Čurieje-
va, Rutherford in Bohr so drug za drugim 

, razdirali stavbo fizike, k i se je še ob koncu 
19. stoletja zdela tako stalna in pregledna. 
Od vojnih grozot, revolucij i n inflacij pretre
seni svet n i 'naše l časa in moči za globoke 
spremembe narave. Planck se je odrekel tr
ditvi, da narava ne dela skokov. 

Max Planck (1858 - 1947), je bi l znani 
nemški fizik in profesor teoretske fizike na 
univerzah V Kolnu in Berlinu. Zaslovel je po 
vsem svetu z raziskavami sevanja črnega te
lesa in odkritjem energijskega kvanta (leta 
1900). B i l je utemeljitelj kvantne in teoret
ske fizike. Svoje odkritje je uspešno razvijal 
in povzročil v fiziki pravo revolucijo. Objavil 
je več znanstvenih del in knjih. Obenem se 
je ukvarjal tudi s filozofijo fizike, Nobelovo 
•nagrado za fiziko je prejel leta 1918. Glavni 

področji njegovega raziskovalnega prizade
vanja sta bila teorija sevanja in termodina-
mika. 

Delci alfa prof. Rutherforda niso napada
l i le atomov kisika, temveč tudi duševni mir 
ljudi. Prebudili so že davno pozabljeni strah 
pred koncem sveta. Toda to vse je bilo tedaj 
še zelo daleč. Fiziki tudi niso pričakovali no
benih koristi. Rutherford je vztrajno trdil, 
da ljudje ne bodo nikoli izrabili v atomih na
kopičene energije. Tej zmoti se ni odrekel 
vse do svoje smrti v letu 1937. Ernest Rut
herford (1871 - 1937) je bil britanski fizik in 
kemik ter univerzitetni profesor v Montrea-
lu, Manchestru in Cambridgeu. 

Za svoje izjemne raziskave je prejel lord
ski naslov. Spadal je med utemeljitelje so
dobne jedrske fizike. Proučeval je pojave ra
dioaktivnosti, odkril razpad radioaktivnih 
elementov in dokazal, da je atom zgrajen iz 
jedra in elektronov, k i ga obkrožajo ter s 
tem postavil model atoma. S pomočjo alfa 
delcev radija je uspešno razbil jedro dušiko
vega atoma. Obenem je proučeval iohizacijo 
plinov z rentgenskimi žarki. Leta 1908 je 
prejel Nobelovo nagrado za kemijo. Najpo
membnejša dela: Radioaktivnost, Radioakti
vna transformacija in Radioaktivne snovi in 
njihova radiacija. 

Možje, ki so izpeljali te poskuse, 
niso iskali novih virov energije. 
»Živimo na sodu smodnika«, je zapisal 

leta 1921 nemški fizik in Nobelov nagraje

nec Walter Nernst. Toda v pomiritev je takoj 
dodal: »Na srečo še nismo odkrili vžigalic, ki 
bi ga vžgale.« Osebno je fizike kljub temu 
skrbelo. Niso si delali preglavic, bih so v skr
beh za znanost, v kateri niso več veljale sta
re zakonitosti. Odkrivali so toliko novosti, 
toliko dejstev, k i j ih prejšnja stoletja niso 
poznala. To je bilo tisto razburljivo obdobje, 
ko so raziskovalci skoraj vsak teden odkrili 
kaj novega. 

Walter Nernst (1864 — 1941) je bil nem
ški fizik in kemik, uni erzitetni profesor ter 
direktor inštituta fizikalne kemije v Gottin
genu. B i l je častni doktor več evropskih uni
verz. Njegove izvirne raziskave obsegajo fi
zikalno kemijo. Napisal je veliko del s po
dročja fizike in kemije, (o magnetnih učin
kih, o spremembi energije ob kemičnih re
akcijah, o kemičnem ravnotežju in ostale). 
Še posebej je zaslovel po svojih delih iz ter-
modinamike — Nernstov teorem ali tretji 
princip termodinamike. Zasnoval je teorijo 
galvanskih členov, teorijo difuzije v elektro
litskih raztopinah, teorijo elektro prevodno
sti v kovinskih oksidih in ostale. Za svoja iz
jemna odkritja je prejel Nobelovo nagrado 
za kemijo v letu 1920. 

V tistem času je eden najmlajših razisko
valcev — fizikov, Američan Robert Oppen-
heimer zapisal: »To, kar razumemo pod je
drsko fiziko in to, kar imenujemo kvantna 
teorija atomskih sistemov, se je pričelo ob 
prelomu stoletja; bilo je resnično lepo ob
dobje. Ta čas je sprožil mednarodno sodelo
vanje in izmenjavo rezultatov. 

5 I ŽELEZAR 

Predsedstvo OK ZSMS Radovljica je na svoji osemnajsti seji v petek, 3. 
aprila, obravnavalo predlog scenarija za zaključno prireditev dneva mlado
sti v letu 1987 in predloga scenarija PRIŽGITE LUC ne nodnira. 

Omenjeni predlog nikakor ni tak, 
kot trdita avtorja v uvodu. Predstava 
naj bi bila multimedijski spektakel, 
k i naj b i bi l umetniško svež in nov, 
kot zahteva natečaj. Kot kaže že be
žen pregled predloga to ni res, če
prav sta avtorja predvidela nekaj ra
zličnih tehnik in metod umetniškega 
izražanja. Vsebinsko je to realsocia-
listična zasnova sklepne slovesnosti, 
k i je na trenutke zasnovana primiti
vno ob predpostavki, da so množice 
neumne, nimajo umetniškega oku
sa, da j im je potrebno nuditi samo 
širok spekter bleščečih barv z name
nom, da pozabijo dnevne težave. 

Na primitivnost kaže že predigra v 
prireditvi (beri: nogometna tekma), 

prav tako nezreli pa'so tudi video-
spoti, k i so posneti kot reklame. 

Sprašujemo: Kaj je vsebinsko dru
gačnega v spodnjem perilu in žarni
cah JUGO, če je vse ostalo golo po
navljanje starega — množična telo
vadba, k i naj bi zadovoljila bolj go
ste na častnih tribunah kot mlade v 
Jugoslaviji? 

Menimo, da je predlog scenarija 
zahtev svetlih idej naše revolucije, 
imena in l ika tovariša Tita, k i bi, če 
bi bi l še danes med nami, gotovo z 
obžalovanjem gledal na dogajanja 
na stadionu, saj je iz njegovih zna
nih besed: »Mladi, vi ste naša pri
hodnost«, jasno razbrati, da bi v se
danjem težkem družbenem in gospo
darskem trenutku od mladih priča
koval dejansko reševanje konkre
tnih problemov naše sedanjosti in 
prihodnosti, ne pa paradnih manife
stacij. 

Tudi Vuk Stefanovič — Karadžič, 
katerega pregovori so vpleteni v pri
reditev, si kot eden tvorcev kultur
nih in nacionalnih temeljev precejš
njega dela Jugoslavije, ne zasluži ta
kega banaliziranj a, kakršnega je do
živel z grobimi izvlečki i z celotnega 
konteksa njegovega obširnega opu
sa. 

Mar smo prebivalci Jugoslavije al
koholiki, k i že v ranem jutru ne mo-

Slavko Tarman 
Jedrski raziskovalci 13 

S tragiko ovenčani kralji naših dni 

Množina potrebna za analizo 
Vrsta živila Pripomba 

radiološko kemično 

Kruh 1—2 kosa 1—2 kosa Množina, 
Moka 300—400 gr 500 gr potrebna za 
Makaroni, testo 150—200 gr 300 gr bakteriološko 
Meso, mesni izdel. 400—600 gr 300 gr analizo, je enaka 
Surove ribe 5—8 kosov 2—3 kose kot pri kemični ah 
Mast, olje 300—400 gr 500 gr radiološki. 
Sladkor, sol 300—400 gr 500 gr 
Sveža zelenjava 500 gr 500 gr 
Posušena zelenjava 150—200 gr 200 gr 
Sveže sadje 600 gr 500 gr 
Pločevinke 1—2 kosa 2 kosa 
Pijače 1—2 steklenici 1—2 steklenii 
Voda 1/2 litra 1 liter 



Proizvodnja v marcu 
Kratka ocena proizvodnje v tem mesecu bi bila: DOBRO! Bolje kot lani, 

vendar pa še vedno manj, kot smo sposobni narediti. Z ozirom na nekoliko 
nižji operativni program smo skupno proizvodnjo presegli za 1,4 %, prodali 
pa smo skupaj s storitvami preval Janja za 1,8 % več, kot smo načrtovali, kar 
nam je ob sorazmerno visoki prodajni ceni (boljši asortiment) navrglo re
kordnih nekaj nad 15 milijard dinarjev realizacije osnovne proizvodnje. Tu
di pri izvozu smo bili zelo uspešni, saj smo prodali na tuje za okoli 3,7 mio 
dolarjev naših izdelkov (plan 2,8 mio dolarjev). 

Na vraževerni dan, se pravi v pe
tek, 13. marca, in še v črni metalur
giji povrhu, smo izdelali in uspešno 
odlili prvo saržo v naši novi jeklarni. 

Tudi nad dobavo tujega vložka in 
legur se v tem mesecu ne moremo 
pritoževati. 

TOZD Talilnice 
Vsi oddelki, razen E L peči v Je

klarni 1, so obratovali dobro, zato je 
skupna proizvodnja za 4,2 % prese
gla nižji operativni program. 

Plavž 
V začetku meseca so imeli precejš

nje težave in izpad proizvodnje zara
di neplaniranega enodnevnega re
monta na plavžu 1 in zaradi minira
nja, popravila kablov ter okvare na 
spodnjem pokrovu plavža 2, vendar 
so plavžarji z dobrim delom do kon
ca meseca vse to nadoknadili in še 
celo za 2,1 % prekoračili z operativ
nim programom načrtovano proiz
vodnjo. 

Jeklarna 1 
Bistvenih problemov ni bilo. Višji 

operativni plan proizvodnje so pre
segli za 5,1 %, pri čemer so bili marti-
narji precej boljši od elektropečar-
jev, ki so zaradi prekomernih zasto
jev, tako tehnološke kakor tudi vzdr
ževalne narave, za gospodarskim na
črtom zaostali za 4 %. 

Izpolnjevanje kvalitetnega asorti-
menta je bilo sorazmerno dobro, 
vendar pa se je poslabšala kvaliteta 
odlitih blokov. 

Nižji operativni program so na 
kontihvu presegli za 27,1 %. 

Jeklarna 2 
Že uvodoma omenjeno, se je poiz-

kusna proizvodnja pričela 13. marca. 
Do konca meseca je bilo odlitih 957 
ton jekla. , 

Livarna 
Proizvodnja je potekala brez bi

stvenih pretresov. Planske obvezno
sti so izpolnili 103,-5 %. 

TOZD Ploščati program 
Gospodarski načrt skupne proiz

vodnje je krepko presežen (5,3 %), 
malenkost zaostanka (0,2 %) pa je za 
precej višjim operativnim progra
mom. Izključna krivda je v Valjarni 
debele pločevine, k i je zaostala za 
planskimi obveznostmi za 12,7 %. 
Prodaja je bila dobra, saj je preseže
na za 2,5 %. 

Valjarna bluming - stekel 
Bistvenih problemov glede same

ga obratovanja ni bilo, zato so tudi 
dosegli planske obveze. V skupni 
proizvodnji so precej višji operativni 
program 'presegli za 1,4 %, prodajo 
pa celo za 21 %. 

Senco na lepe rezultate pa meče 
dejstvo, da je bilo izvaljano v slabe 
za potisno peč še enkrat več jekla, 
kot smo načrtovali, predvsem zaradi 
slabše kvalitete odlitih blokov. 

Železarski globus 

KUBA 
Kubanska vlada namerava letos 

vložiti 500 mio dolarjev v svojo žele
zarsko industrijo. Tako bodo poveča
l i letno proizvodno zmogljivost žele
zarne José Marti. Dosedanja proiz
vodnja znaša 350.000 ton surovega 
jekla, po novem pa bo 600.000 ton. 
Kuba si že od leta 1981 prizadeva, da 
bi povečala proizvodnjo svoje žele
zarske industrije. Pri tem j i pomaga 
Sovjetska zveza. Skupaj gradijo no
vo železarno Vil la Clara v osrednjem 
delu države. Predstavnik vlade je 
sporočil, da bo ta načrt modernizaci
je kubanske železarske industrije 
končan leta 1989. 

Valjarna debele pločevine 
Lani odlični se letos nikakor ne 

morejo pohvaliti s proizvodnjo. 
Skupna proizvodnja je bila dosežena 
87,3 %, prodaja pa 88,5 %. 

Težave so enake kot v februarju: 
razdrobljena naročila, problem no
tranjega transporta, delno pomanj
kanje delavcev, nižja produktivnost 
pri višjem asortimentu, čeprav več
jih okvar ali zastojev ni bilo. 

Asortiment proizvodnje je bil so
razmerno dober, saj je kljub nižji fi
zični prodaji planirana realizacija 
dosežena. 

Hladna valjarna Bela 
Tako kot smo navajeni, je bilo tudi 

v tem mesecu. Se pravi, da so zasta
vljeni cilji preseženi tako v skupni 
proizvodnji (101,7 %), kakor tudi pri 
prodaji (102,7 %). Odpremljena je bi
la rekordna količina nerjavnih tra
kov, zato tudi realno rekordna reali
zacija. 

Hladna valjarna Jesenice 
Da ne bi zaostajali za »mlajšimi«, 

so tudi »stari« hladnovaljavci delali 
dobro in z gospodarskim načrtom 
planirano.skupno proizvodnjo prese
gli za 1,3 %, prodajo pa za 1,5 %. 

Profilarna 
Dobro delo tega obrata se še kar 

nadaljuje, saj so z gospodarskim na
črtom predvideno skupno proizvod
njo presegli za 7,8%, prodajo pa za 
7,1 %. 

Vratni podboji 
V tem obratu so specifični pogoji 

zaradi izvenserijskih naročil in je 
težko »zadeti« plan proizvodnje. 

Z gospodarskim načrtom planira
na skupna proizvodnja je bila dose
žena 86,4 %, prodaja pa 93,7 %. 

TOZD Okrogli program 

Ta TOZD je obratovala slabše, saj 
j i ni uspelo.niti v skupni (96,6 %) in 
niti v gotovi proizvodnji za prodajo 
(95,7 %) doseči zastavljenih ciljev. 
Vzrok je en sam in se imenuje Va
ljarna žice in profilov, kjer se je 24. 
marca začel redni letni remont. 

Valjarna žice in profilov 
Dotrajanost (lani remonta ni bilo), 

k i je povzročila številne zastoje in 
okvare, je vzrok, da so planirane ob
veznosti izpolnjene v skupni proiz
vodnji samo 88,4 %, pri prodaji pa 
64,1 %. 

Žičarna. 
Kljub pomanjkanju delavcev so z 

gospodarskim načrtom planirano 
skupno proizvodnjo dosegli 100,2 %, 
gotovo za prodajo pa 102,1 %. 

Jeklovlek 
Obratovanje je potekalo dobro. 

Nižji operativni program je bi l pre
koračen tako v skupni proizvodnji 
(104,8 %) kakor tudi pri prodaji 
(109,2 %). 

Novi vlečni stroj Sehumag je pri
čel poizkusno obratovati. " 

Elektrode 

Delo je teklo brez bistvenih pro
blemov. Temu primerni so tudi re
zultati, saj je skupna proizvodnja z 
ozirom na gospodarski načrt doseže
na 112,2 %, "prodaja pa 108,3 %. Čuti 
se pomanjkanje naročil za varilne 
praške. 

Žebljarna 
Čeprav niso dosegli z gospodar

skim načrtom predvidenih količin 
(skupna 85,6%, prodaja 86,5%), pa 
veljajo pohvale tudi žebljarjem, ki 
so delali vse proste sobote, vendar se 
več ni dalo narediti zaradi izredno 
tankih dimenzij, ki močno znižujejo 
produktivnost. 

Miloš Piščanec 

VZDRŽEVANJE 

Člani izvršnega odbora osnovne 
organizacije sindikata Vzdrževanja 
— TOZD Tehnične dejavnosti so na 
tretji seji, k i je bila 11. marca, obrav
navali program samoupravnih aktiv
nosti v marcu in delo komisij odbo
ra. 

JEKLOVLEK 
Enajsto redno sejo izvršnega od

bora osnovne organizacije sindikata 
obrata Jeklovlek — TOZD Okrogli 
program so sklicali 25. marca. 

Obravnavali so poslovanje svojega 
obrata v lanskem letu in menili, da 
je bilo uspešno. Gospodarski načrt 
so presegli za 3,5 %, plan odpreme pa 
za 4,4 %. Več so imeli izmeta, in sicer 
kar 1.187 ton ah 23 % več. Glavni 
vzrok je bila slaba kvaliteta površine 
zaradi nekvalitetne izdelave jekla, 
slabega vlivanja in valjanja. Ker so 
zahteve kupcev po kvalitetni površi
ni vedno večje, so številnejše tudi re
klamacije. Izvršni odbor je imel pri
pombe predvsem na delovno in teh
nološko disciplino in na zmanjšanje 
števila reklamacij. 

22. in 23. maja bodo organizirali iz
let , zato bodo namesto petka, 22. 
maja, delali v soboto, 17. maja. 

Organizirali bodo tudi smučarski 
izlet na Kanin in kupih sani (30.000 
din). 

ŽIČARNA 
Seja izvršnega odbora osnovne or

ganizacije sindikata Žičarne — 
TOZD Okrogli program je bila 27. 
marca: 

Tudi člani tega izvršnega odbora 
so obravnavah uspešnost poslovanja 
v lanskem letu. Kljub težavam v pro
izvodnji zaradi pomanjkanja delav
cev in naročil so poslovno leto kon
čali pozitivni čeprav so operativni 
plan proizvodnje izpolnili le 97,33 % 
in družbeni plan 96,06 %. 

Glede tretjega občinskega samo
prispevka so menih, da bi referen
dum uspel; tako sodijo glede na za
pisnike SDS. 

TOZD OKROGLI PROGRAM 
Razširjena seja vseh družbenopo

litičnih organizacij TOZD Okrogli 

program je bila v sredo, 8. aprila. Na 
njej so ocenili razmere po uvedbi in
terventnih zakonov. Interventni za
koni naj bi omejili osebne dohodke 
glede na storilnost, omejili investici
je (negospodarske investicije naj bi 
bile zaprte, odprte naj bi bile le inve
sticije v gostinstvu in turizmu) in 
omejili kreditno potrošnjo na mejo, 
k i jo gospodarstvo prenese. Inter
ventni zakoni se bodo med letom 
spreminjali. Če bosta proizvodnja in 
dohodek ostala taka kot doslej, se 
osebni dohodek ne bo večal niti-
manjšal. Menili so, da položaj ni kri
tičen, lahko pa postane, če se bo kr i 
za poglabljala. 

Spregovorili so tudi o tretjem sa
moprispevku in menili, da je najbo
lje, da ga razpišemo, ker bomo le ta
ko vedeli, ali smo za ali proti, saj ugi
banja ne dajo rezultatov. 

Dogovorili so se tudi o enotni sti
mulaciji članov volilnih komisij in 
odborov v TOZD Okrogli program. 
Tako se članom, ki so v volilni komi
siji v prostem času, prizna cela dnev
nica, drugače polovična, in sicer gle
de na vrednost v tistem času. 

PROFILARNA 
Trinajsta seja izvršnega odbora 

osnovne organizacije sindikata Pro
filarna — TOZD Ploščati program je 
bila v torek, 7. aprila. 

Strinjali so se s predlogom, da so 
podpisniki samoupravnih splošnih 
aktov predsedniki sindikamih kon
ferenc TOZD ali osnovnih organiza
cij, kjer konferenc nimajo. 

Predlagali so sodelavca za delega
ta za posebno skupno delegacijo, 
drugemu sodelavcu pa so v pomoč ob 
dolgotrajni bolezni dodelili 5.000 din. 
Opozorili so tudi mladino, da pred 
prvomajskimi prazniki očisti obrat 
in njegovo okolico. 

Dopisniki! 
Vse dopisnike Železarja 

prosimo, da čimprej sporočijo 
svoje naslove ali nove številke 
žiro računov na uredništvo 
glasila. 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA 
IN PROGRAMA SKUPNE PROIZVODNJE ZA PRODAJO TER ODPREMO ZA MAREC 
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Novice iz sindikalnih organizacij 



ŽELEZAR 

Prodaja v marcu 
S prodajo in storitvami prevaljanja v višini 31.252 ton smo marca ustva

rili 14.047 mio din neto realizacije. Količinsko smo za načrtovano prodajo 
zaostali za 1 % oziroma 357 ton, nekoliko nižji operativni program pa smo 
presegli za 351 ton ali 1 %. Zaradi zaostanka za načrtovanimi prodajnimi ce
nami je bila dosežena realizacija za 22 % manjša, kot smo načrtovali, reali
zacija operativnega programa, ki upošteva dejansko doseganje prodajnih 
cen, pa je bila presežena za 8,8 %. Storitve TOZD Tehnične dejavnosti so 
marca zaostale za načrtovano realizacijo za 4 %, tako da je skupna zunanja 
neto realizacija znašala 14.436 mio din, kar je 21 % manj, kot smo načrtovali. 
Močno smo izboljšali strukturo prodanih izdelkov. Načrtovano smo presegli 
za 1,3 %, strukturo, doseženo marca lani, za 11,4 %, v primerjavi s predhod
nim mesecem pa je bila struktura prodaje boljša kar za 13,3 %, v primerjavi 
s povprečjem lanskega leta pa 9 %. 

Pregled prodaje po posameznih 
TOZD in obratih nam kaže, daje bi
la prodaja v TOZD Ploščati program 
količinsko za 2 % boljša, kot smo na
črtovali. Načrtovano prodajo so pre
segli prav vsi obrati razen Valjarne 
debele pločevine, kjer so 'prodali za 
12 % manj, kot smo načrtovali, in 
Vratnih podbojev, kjer je bila proda
na količina za 6 % manjša, kot smo 
načrtovali. 

Prodajna cena je marca v TOZD 
Ploščati program zaostala za načrto
vano za 23 %. Najmanjši je bi l zao
stanek pri prodaji vratnih podbojev 
(1 %), največji pa pri izdelkih iz Pro-
filarne (41 %). Podobno kot prodajne 
cene se je gibala tudi realizacija. 

TOZD Okrogli program je zaosta
la za načrtovano količino prodaje za 
9 %. Povprečna prodajna cena je 
znašala 511.595 din za tono in je bila 
24 % nižja od načrtovane, realizacija 
pa je zaostala za načrtovano za 32 %. 
Najboljše količinske rezultate proda
je je dosegla Žičarna, saj je plan pro
daje dosegla 100 %. V obratu Elektro
de so za 1 %rv Jeklovleku pa za 2 % 
zaostali za načrtovano prodajo. Naj
večji je bi l zaostanek v Valjarni žice 
in profilov. Ta obrat je zaostal za na
črtovano količino za 48 % zaradi pre
usmeritve TVŽ v Jeklovlek in Žičar-
no (upoštevan remont Valjarne ži
ce). V obratu Jeklovlek so zaostali za 
planirano količino prodaje, ker še ni 
obratovala v družbenem planu upo
števana vlečna linija. 

Storitve prevaljanja TOZD Plošča
ti program so bile za 27% nižje, kot 
smo načrtovali. Načrtovano količino 

prevaljanja so v H V Bela presegli 
kar za 68 %, medtem ko so v Valjarni 
debele pločevine izpadle vse načrto
vane storitve prevaljanja.* 

Poglejmo še strukturo prodaje po
sameznih obratov. V marcu je bila 
načrtovana struktura prodaje naj
bolj presežena v Vratnih podbojih 
(26 %) in v H V Bela 18%. V primerja
vi z marcem lani je strukturo proda
je najbolj izboljšala H V Bela, in si
cer za 34 %, sledi pa j i Valjarna debe
le pločevine s 13 % in Žičarna, kjer je 
bila struktura prodaje za 10 % boljša 
kot pred letom dni. V primerjavi s 
povprečjem lanskega leta so najbolj
šo strukturo prodaje imeli v obratu 
H V Bela. Lanskoletno povprečje so 
presegli za 30 %. 

Kumulativni rezultati kažejo, da 
smo v prvem četrtletju letošnjega le
ta s prodajo in storitvami prevalja
nja v višini 90.366 ton zaostali za go
spodarskim načrtom za 3 %. S proda
jo 87.257 ton izdelkov osnovne dejav
nosti smo zaslužni 36.830 mio din. 
Storitve TOZD Tehnične dejavnosti 
so_znašale 864 mio din, tako da smo 
v Železarni Jesenice v prvem četrtle
tju ustvarili 37.862 mio din neto rea
lizacije. Če bi obračunali izvoz po do
mačih cenah, bi znašala realizacija 
40.752 mio .din. 

Če prodajne rezultate prvega če
trtletja po posameznih TOZD pri
merjamo z družbenim načrtom, vidi
mo, da je TOZD Ploščati program 
zaostala za načrtovano količino pro
daje za 698 ton oziroma 1 %, TOZD 
Okrogli program za 1.755 ton ali 10 
%. V okviru TOZD Ploščati program 

Osnovna realizacija in prevaljanje 

so načrtovano količino prodaje pre
segli v obratih Valjarna bluming ste
kel za 8 %, H V Jesenice za 20,2 %, 
Profilarna za 4 %, v obratu H V Bela 
pa so prodali ravno toliko, kot so na
črtovali. 

Plana prodaje nista dosegla le 
obrata Valjarna debele pločevine 
(zaostanek 10 %) in Vratni podboji, 
kjer je prodaja zaostala za načrtova
no za 21 %. Znotraj TOZD Okrogli 

^program so prodali več, kot smo na
črtovali, le v obratu Elektrode za 1 
%. Ostali obrati so zaostali za načrto
vano količino prodaje. Zaostanek se 
giblje med 2 % v obratu Jeklovlek i n 
20 % v obratu Valjarna žice in profi- t 

lov (preusmeritev vložka v obrate 
nadaljnje predelave zaradi remonta 
v marcu). 

Struktura prodaje prvega četrtle
tja zaostaja za načrtovano za 6,6 %, 
strukturo lanskih prvih treh mese
cev pa presegamo za 1,8 %. Primerja
va dosežene strukture po obratih v 
prvih treh mesecih letošnjega leta s 
planom kaže, da so najboljše rezul
tate dosegli v Vratnih podbojih (10 
%). V primerjavi z enakim obdobjem 
lani pa je bila v obratu H V Bela in 
Žičarna letošnja struktura prodaje 
za 8 % boljša. 

Ponovitev rezultatov prodaje, do
seženih v marcu, v naslednjih mese
cih letošnjega leta bi ugodno vpliva
la na poslovni rezultat Železarne, za
to morajo biti k dosegu tega cilja 
usmerjena vsa prizadevanja. 

Polonca Marjanovič 

Železarski globus 

ZDA 
Mednarodni inštitut za železo in 

jeklo je objavil lestvico največjih že
lezarskih družb na svetu. V tabeli je 
podanih osern največjih družb in nji
hova proizvodnja v mio ton v letih 
1986 in 1985. 
Družba Proizvodnja v mio ton 

država ' 1986 1985 

Nippon Steel (Japonska) 26,26 28,56 
Siderbras (Brazilija) 13,80 • 13,23 
Finsider (Italija) 13,06 13,45 
British Steel Co. (V. Brit.) 11,46 13,35 
N K K (Japonska) 11,21 12,10 
Thyssen (Zvezna rep. 
Nemčija) 11,11 11,07 
Sumitomo (Japonska) 10,11 10,99 
Kawasaki (Japonska) 10,10 10,86 

Strah pred širjenjem režije 

SIS pa naj bi ustanavljali. To po
dročje naj se organizira drugače, ne 
pa kot.SIS. Zakaj sedanji sklad na 
lepem ni več dober? Dosedanja orga
niziranost je bila dobra in naj osta
ne. Zakaj spreminjajo ime? Sedanji 
sklad v redu opravlja svojo funkcijo 
in je ustrezen način za zbiranje ir> 
razporejanje sredstev. Naloge s 1 

lahko tako kot doslej opravljajo na 
občini, kjer so tudi strokovnjaki. 

Vsi ti pomisleki, izraženi sicer le v 
posameznih okoljih — vendar nav
kljub zakonu, k i predpisuje ustano
vitev SIS kot obveznost — so dokaj 
zgovorni. Kažejo, da delavci doži
vljajo tovrstno obliko samoupravne
ga interesnega organiziranja še ved
no kot odtujeno obliko odločanja: ne 
kot način obvladovanja dohodka in 
presežne vrednosti in kot svobodno 
menjavo dela. Nasprotno: doživljajo 
jo kot obliko, kjer se rezultati njiho
vega dela nenamensko in neracio
nalno trosijo in celo kot zapravljanje 
časa (»zakaj bi 30 delegatov zapra
vljalo čas, saj samo potrjujejo pred
loge profesionalih delavcev«; dve 
SDS sta bih mnenja, naj o tem raz
pravljajo pristojne službe, ne pa 
SDS). 

Izrečeno je bilo tudi nekaj opozo
r i l , k i kažejo na pomanjkljivosti pri 
informiranju. Naprimer. da niso se
znanjeni, na kakšen način je bil po
rabljen denar, ki se na ta način zbe
re, in za kaj, da naj se naredi poroči
lo o dosedanjem delu (v Delegatu 
št. 10/87, glasilu jeseniške občinske 
skupščine, je poročilo o delu sklada 
za intervencije v kmetijstvu in pora
bi hrane) in plan za določeno obdob
je (tudi ta je objavljen v Delegatu1!, 
da sporazuma sploh niso obravnava
l i , ker niso imeli gradiva, da je gradi
vo nejasno (na kar kažejo tudi vpra
šanja glede višine prispevne stopnje 
in števila zaposlenih). 

Pripomba je bila tudi na zidanje 
objektov na industrijski zemlji, pa 
glede zemlje, ki je bila dana v najem 
vrtičkarjem in nato odvzeta. Dan je 
bil tudi predlog, naj se prouči smotr
nost skupnega sodelovanja vseh go
renjskih občin, ker bi se tako lahko 
dosegla večja učinkovitost in zmanj
šala obremenitev gospodarstva. 

Očitno je v razpravi po SDS prišlo 
tudi do nekaterih nesporazumov. V 
»Informaciji o ustanovitvi SIS za po
speševanje proizvodnje hrane in za
gotavljanje osnovne preskrbe«, ki je 
bila objavljena v 10. številki Delega
ta, namreč povsem jasno piše, da »za 
izvajanje strokovnih, administrativ
nih in drugih pomožnih del ne bo po
trebno zaposlovati novih delavcev«. 
Glede potrebne višine sredstev in vi
šine prispevkov pa se navaja, da bo
do o tem odločali delavci s sprejema
njem samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana te interesne skupno
sti. 

Republiški SIS naj bi bil ustano
vljen do 30. junija letos. 

CPSI — Božidar Lakota 

ALOJZ LEBAR 

Spodbujanje in uveljavljanje 
ustvarjalnosti 
na področju inovacijske 
dejavnosti v združenem delu 

Sprejemanje 
inovacij je zelo zapleteno in dolgo
trajno. V Železarni smo leta 1975 
ustanovili OZIL k i skrbi za pospeše
vanje, razvoj, vrednotenje in eviden
tiranje inovacijske dejavnosti. 

Obenem pa je potrebno skrajšati 
rok od predloga inovacije ali tehnič
ne izboljšave do njene realizacije. Iz 
tega sledijo naslednji sklepi: 

1. ustvarjalno in inventivno delo 
je potrebno bolje in pravičneje mate
rialno vrednotiti, 

2. posebej izkazovati inovativni 
dohodek in kontinuirano nagrajeva
ti predlagatelja glede na prihranek, 

3. ustvariti informacijski sistem 
Z£ učinke (informacij) inovacij, 

4. usposabljati, izobraževati, uve
ljaviti nove kadre kot nujno sestavi
no razvoja, 

5. povezovanje tehnološke inova
cije s poslovno inovacijo, k i se v zad
njih letih intenzivno uveljavlja. 

Pr i prestrukturiranju proizvodnje, 
gospodarstva in uveljavljanje novih 
tehnologij se moramo opirati na la
stno znanje in lastno ustvarjalnost. 
Prednost naj imajo razvojni progra
mi, k i vsebujejo največji delež zna
nja ter temeljijo predvsem na izko
riščanju lastnih surovinskih in ener
getskih virov, hkrati pa sc ekološko 
sprejemljivi. 

Celotno inovacijsko fronto pred
stavljajo tudi lastna inovacijska 
sredstva proizvajalnih organizacij 
kot tudi bančna posojila in združena 
sredstva različnih sovlagateljev. Vse 
to določa naložba v nove proizvodne 
zmogljivosti skupno z inovacijskim 
»Know-how» (znanje pridobljeno iz 
izkušenj pri poslu), kar bo v prihod

nosti oblikovalo manjšo ali večjo 
uspešnost družbenega sistema na 
svetovnem tržišču. 

Vsekakor bi izvajanje določil ZZD 
o ustvarjalnem delu in njegovih re
zultatih v redni praski najbolj in naj
hitreje odprlo pot široki uporabi ne
izrabljenega znanja. Zato naj v go
spodarstvu odprejo pot kvalitetne
mu gospodarjenju in preobrazbi na
še skupnosti, da po svoji obliki osta
ne odprta informacijska, po vsebini 
pa inovacijska — družba, kar bo po
menilo novo višjo razvojno stopnjo 
samoupravne družbe. Iz tega sledi, 
da moramo nemudoma uveljaviti na
slednje: 

A) Borbo proti tehnostrukturam v 
DO: 

Pod tehnostrukture razmemo tiste 
strokovnjake na vodilnih položajih v 
delovni organizaciji, ki z informaci
jami, k i j ih posedujejo o dejanskem-
položaju DO in okolja, zaradi svoje
ga položaja spravljajo organizacijo v 
svojo odvisnost, zaradi česar dobiva
jo nad njo posebno moč. 

B) Uveljavljanje patentov in izu
mov: 

V razvitih državah prijavljajo naj
večjo število patentov gospodarske 
organizacije, razvojni laboratoriji in 
znanstveni inštituti, to je organizira
no razvojno-raziskovalno delo; v Ju
goslaviji pa 81 % zasebniki in 19 % 
podjetje (za primerjavo: v Z D A je 
razmerje 64 % RR in 36 % zasebniki). 
V povprečju zaostajamo 6-do 12-krat 

po prijavah za vsemi evropskimi dr
žavami, celo za Grčijo 7,3-krat in Av-
stijo 7-krat. Mnogo večja razlika pa 
se kaže v izumih, kjer zaostajamo 
30-do 50-krat 

C) Vzpodbujanje za prijavljanje 
koristnih predlogov: 

Železarna Jesenice s 6300 zaposle
nimi bi morala doseči 3200 koristnih 
predlogov letno — za oceno in reali
zacijo pa bi potrebovali šest strokov
njakov s polno zaposlitvijo. Povzetek 
po Siemensu: v letu 1983 prejeli od 
11000 delavcev 42000 predlogov za iz
boljšave. Povprečno torej lahko do
sežemo 0,5 predloga na delavca (na 
Japonskem 19200 predlogov — trije 
predlogi na zaposlenega). 

D) Dvig storilnosti: 
Storilnost jugoslovanskega stroj

ništva je v primerjavi z industrijsko 
razvitimi državami nekajkrat nižja. 
Najbližja je Španija, ki ima za 39 %' 
višji učinek, Avstrija 162 %, Italija 
209 %. Najvišja storilnost strojništva 
v Evropi je v ZRN, ki prekaša našo 
za 369 % (ZDA presegajo našo storil
nost za 474 %). Avtomobilska tovar
na »Crvena zastava« zaposluje 44000 
delavcev (22500 administrativnih de
lavcev, kar znese 51 %. Tega ne sre
čamo nikjer na svetu) in izdela 2,49 
vozila na leto na zaposlenega. Firma 
»FIAT«, ki daje »Crveni zastavi« l i 
cence za vsa vozila, izdela 22,5 vozila 
na zaposlenega. Toda FIAT še zda
leč ni najboljši, saj ga večina preka
ša (podatek iz leta 1982). 

Prav tako bo potrebno vpeljati no
ve oblike koncentracije sredstev, ki 
bodo prilagojene posebnostim inova
cijskega opiranja nd lastne moči, da 
bi lahko hitreje uvajali strateško po
membne izdelke in infrastrukturne 
tehnologije. Hitreje moramo uvajati 
informacijski sistem v vsaki TOZD 
in v vsej naši družbi, da bi ujeli ko
rak s tehnološkim razvojem razvitih 
družb. 

Samo domača raziskovalna dogna
nja pa ne morejo biti temelj našega 
razvoja. Osnova mora biti racionalni 
pretok znanja in dognanj iz vsega 
sveta ter inventivne uporabe tega 
znanja v združenem delu. 
V i r i : a)—Sodelavec strojni tehnik na 
delovnem mestu »strojni asistent v 
obratu Jeklarna« 

—Sodelavec iz proizvodnega 
obrata Jeklarne na delovnem mestu 
asistent za delovne naprave (gospo
dar) 

b) —Na žalost od strokovnih 
služb ter DIAT v ŽJ nisem do
bil nikakršnih informacij 

c) —Strokovne knjige: 
—. Pot iz neinovacijske družbe, dr. 

stroj. Marko Kos, leto 1986. 
— Organizacijska oblika za akti

viranje neizrabljenega znanja, Jože 
Jan, leto 1986. 

— Opiranje na lastne moči, 16. se 
j a C K Z K S . Komunist 1985. 

To je avtorjeva zaključna naloga v 
23. skupini politične šole Zveze sin
dikatov Slovenije. 
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Temelji za novo lužilno linijo v HVZ (foto: I. Kučina) 

Slovenska skupščina je lani 25. novembra sprejela zakon o pospeševa
nju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe. Zakon določa tu
di obveznost ustanovitve SIS za pospeševanje proizvodnje hrane in za osno
vno preskrbo. S tem naj bi bilo poskrbljeno za uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov tudi na tem področju. Občinski SIS ustanovi
jo delavci, zaposleni v OZD, občani, organi v KS in oreaniziram notrošniki. 

Razprava o ustanovitvi omenjene 
SIS in o njenem statutu je v Železar
ni Jesenice potekala po samouprav
nih delovnih skupinah v začetku me
seca marca, sredi meseca pa so de
lavski sveti. TOZD in delovnih skup
nosti ugotavljali rezultate razprav. 
Delavski svet TOZD Tehnične dejav
nosti je ocenil, da SDS ne podpirajo 
ustanavljanja novih SIS in sprejel 
sklep, da se sporazum o ustanovitvi 
SIS ne sprejme, delavski svet delo
vne skupnosti za ekonomiko, T K R 
in novogradnje pa je ugotovil, da je 
od skupno 490 delavcev za sporazum 
glasovalo 118 delavcev, proti 95, 11 
se j ih je vzdržalo, in ga bo še enkrat 
obravnaval. V ostalih TOZD in de
lovnih skupnostih je bil sporazum 
sprejet. 

Pripomb na sestankih SDS prav
zaprav ni bilo veliko. Od 270 SDS j ih 
je imelo le 34, največ v TOZD Plošča
ti program (12 SDS), v TOZD Tehni
čne dejavnosti (9 SDS) in v TOZD 
Okrogli program (7 SDS). Na posa
meznih SDS so se delavci opredelje
vali proti, ne da bi v zapisniku na
vedli kakršnokoli stališče ah pri
pombo. 

Izstopajo pravzaprav pripombe, v 
katerih se izraža, če bi j ih dali na ne
kakšen skupni imenovalec, pred
vsem strah pred širjenjem režije, bi
rokratskega aparata in nenamen
skim trošenjem sredstev. SDS na 
primer opozarjajo, da se denar trosi 
za nekoristne stvari, da bo šel za 
osebne dohodke, da se ga največ tro
si za administracijo, da se bodo na 
občini odprla nova delovna mesta. Z 
ustanovitvijo SIS se ne bi nič spre
menilo na bolje: širila bi se le režija, 
službe v SIS, birokratski aparat. 
SIS:Ov je že dovolj (preveč!), O SIS-
ih se veliko govori, naredi pa bolj 
malo. Z novim SlS-om, v katerega so 
vključene vse organizacije in celo 
društva, dela ne bomo izboljšali, 
temveč le povečali stroške poslova
nja. Institucij, k i skrbijo za ta na
men (preskrbo), je že dovolj. Že usta
novljene, obstoječe SIS bi morale bi
ti bolj racionalne. So načelno proti 
ustanavljanju SIS. TOZD ukinjamo, 



Fluktuacija v letu 1986 
Tudi v letu.1986 je fluktuacija delavcev relativno majhna. Leto poprej je 

ila najnižja v preteklih petnajstih letih (4,2 %). Količinski porast fluktuaci-
,e v lanskem letu 1986 ni velik. Fluktuacija znaša 4,3 odstotka, kar številčno 
» m e n i 10 delavcev več. Dosti manj ugodno pa je še nadaljnje povečanje od-
loda šolanih in kvalificiranih delavcev. Odhod delavcev s poklicno šolo se 
povečuje že tretje leto zapored. Od vseh fluktuantov jih je leta 1984 bilo 
22,3 %, leta 1986 pa že 30,7 %. 

Močno je porasel tudi odhod de-
avcev z višjo in visoko šolo — za 
1,7 % v obdobju 1985/86. Še dve po-
nembnejši značilnosti lanskoletne 
uuktuacije — močno narašča odhod 
delavcev slovenske narodnosti in po
novno je poraslo število odhodov 
arez predhodnega obvestila. 

Najmočnejša čista fluktuacija je 
oila v Valjarni žice (8,92 %), vendar 

i nekoliko manjša kot leto poprej, 
.o je bila z 9,55 % na drugem mestu. 
V letu 1985 je prvo mesto zasedla 
frofilarna, leta 1986 je na četrtem 
mestu). Skorajda enak odstotek od-
nodov imata Jeklarna in Valjarna 
bluming-štekel. Zelo se je povečala 
fluktuacija v Hladni valjarni Bela. 

Že leta in leta ugotavljamo, da so 
valjarne med tistimi obrati, k i pred-
vjačijo po številu odhodov delavcev, 
i a j pravi poslovno poročilo na pro
blematiko TOZD Valjarna žice in 
profilov v letu 1986: »Zastoji so se 
glede na leto 1985 povečali. Zaradi 
previsoke zaloge v Valjarni žice so 
morah ustaviti proizvodnjo in dva 
meseca obratovati s tremi izmenami 
namesto štirimi, kot so načrtovali. 
Velik problem predstavlja tudi po
manjkanje delavcev.« (str. 17) Na
sploh velja pripomniti, da zaradi po
manjkanja delavcev tožijo praktično 
v vseh valjarnah. 

Delovna mesta v TOZD, s kated
ri delavci odhajajo, ostajajo tako 
.ot vsa leta do sedaj ista: pomožni 

delavci, pomočniki, posluževalci, ad-
justerji, nakladalci. 

V letu 1986 opažamo zmanjšan od
hod delavcev s 4-letno srednjo šolo 
(za 2,9 % glede na leto 1985). Do leta 
1986 je bi l namreč odhod tega kadra 

v velikem porastu. Zmanjšuje se tu
di odhod delavcev z dokončano osno
vno šolo (za 1,7 % glede na leto 1985), 
vendar pa je še vedno najvišji.odsto
tek fluktuantov prav iz te skupine. 

Tako kot v letu 1985 tudi v letu 
1986 opažamo porast odhoda delav
cev z dve in triletnimi poklicnimi šo
lami (za 3 % glede na leto 1985). 

Ponovno se je povečal odhod ka
dra z višjo in visoko šolo. Glede na 
stalež visokošolcev (194) je kar 5,7 % 
oziroma 11 delavcev z visoko 
izobrazbo v letu 1986 odšlo iz Žele
zarne. 

Če povzamemo nekatere najpo
membnejše ugotovitve iz analize 
fluktuacije: povečal se je odhod ka
dra z dve in triletnimi srednjimi šo
lami in višjimi ter visokimi šolami. 
Povečuje se tudi starost odhajajočih 
delavcev. Slovenskih fluktuantov je 
že več kot polovica (61,5 %). Povečalo, 
se je število odhodov brez predhod
nega obvestila; tako odhajajo pred
vsem delavci iz drugih republik. 

Da bi dopolnili sliko fluktuacije v 
Železarni, bomo navedli še nekaj po
datkov, izbranih v odhodnih inter
vjujih. Kot najpomembnejši razlog 
za odhod navajajo delavci,- tako kot 
leto poprej, nezadovoljstvo z oseb
nim dohodkom. Razlogi, k i so bih v 
letu 1985 drugotnega pomena, so po
novno v ospredju: delo v izmenah, 
delovni pogoji. Delavci so torej neza
dovoljni z delovnimi pogoji, delom v 
izmenah, so neustrezno razporejeni 
glede izobrazbe ali interesa, navaja
jo fizične obremenitve, nimajo mož
nosti napredovanja, delo je slabo 
vrednoteno, ne ceni se strokovnost, 
znanje. T i razlogi pripeljejo delavca, 

da prične razmišljati o odhodu, Ved
no pogosteje odhajajo izkušeni de
lavci z višjo in visoko šolo, ter kvali-

. ficirani delavci z dvo in triletnimi šo
lami. 

Že pri fluktuaciji v letu 1984 smo 
poudarjali take in .podobne proble
me, zato zaključimo s citatom iz ana
lize fluktuacije za leto 1984 F. Tre-
vna: »Sama višina fluktuacije ni toli
ko problematična, kot je zaskrblju
joč povečan odhod strokovnega ka
dra. Vemo, da je poleg krize eko
nomskega sistema v krizi tudi si
stem samoupravljanja. Zato bi bilo 
poleg tehnoloških sprememb in eko
nomske reforme potrebno reformi
rati sistem samoupravljanja. In to 
tudi v smeri večjega spoštovanja 
strokovnih mnenj. Vodstvo delovne 
organizacije naj strokovno vodi po
slovno politiko, samoupravni organi 
naj kontrolirajo izvajanje te politike, 
delavci naj samoupravljajo -pred
vsem v svojih temeljnih organizaci
jah. Različne raziskave so namreč 
pokazale, da je delavcu predvsem do 
(samo) upravljanja v svojem delov
nem okolju, ne pa do (navideznega) 
sodelovanja pri vodenju tovarne. To 
stališče delavcev je zelo realistično, 
saj kaže na to, da dobro vedo, da vsi 
pri vseh odločitvah ne moremo sode
lovati. Lahko pa sodelujemo pri re
ševanju tistih problemov, k i j ih po
znamo, k i nas prizadevajo. Upamo si 
trditi, da bi tako koncipirano samo
upravljanje povečalo zadovoljstvo 
delavcev in zmanjšalo fluktuacijo 
strokovno usposobljenih. Morda bi 
se lahko zgodilo tudi to, da bi Žele
zarna postala zanimivejša za zapo
slovanje mladih šolanih ljudi. Kajti 
velika razlika je, če se nekdo zaposli 
zato, ker pač ni našel drugje~dela; ali 
pa če se zaposli zato, ker meni da 
ima v Železarni možnosti strokovne
ga in tudi osebnega razvoja.« 

Oddelek za 
industrijsko psihologijo 

Ivan Puc Delovna organizacija kot 
politični sistem 

V prejšnji številki Zelezarja sem predstavil ključna izhodišča in rezulta-
e raziskave V. Rusa in F. Adama v nedavno objavljeni knjigi MOČ IN NE-
rtOČ SAMOUPRAVLJANJA. 

Posebnost raziskave samoupra
vljanja, predvsem pa njen draž, so 
študije primerov (čase studie) delov
nih organizacij, v katerih je plurali
zem interesov oz. konflikt koalicij in 
protikoalicij pripeljal, ne do kompro
misa, temveč do ukrepa družbenega 
varstva in do izničenja koalicij. Po
glejmo si zgovoren primer delovne 
•»rganizacije »KATONA« (avtorja za 
ne delovne organizacije uporablja-
a »šifro«). 

Leta 1977 je dolgoletni direktor 
Katone« prevzel mesto direktorja 
•OZD. Na čelo delovne organizacije 
e prišla dominantna koalicija 

»mlajših šefov«, k i so izobrazbo in 
položaje pridobili s šolanjem ob de
lu. Protikoalicija »mlajšim šefom« je 
bila veliko manj homogena in orga-
aizirana. Njeno jedro so tvorih kon
struktorji, k i so nasprotovali pošlo-
/ni politiki novega vodstva. Delavci 
konstruktorji so menili, da'so priza-
leti njihovi profesionalni in statusni 
nteresi, ker j ih je novo vodstvo sku-
alo priključiti k vzdrževanju. Nas

protno pa so »mlajši šefi« menili, da 
,o konstruktorji strokovno nespo-
obni in so zato prisiljeni v nakup 
Tojev v tujini. 
Ker z osebnim vplivom dominant

na koalicija ni mogla ohranjati pod
pore v kolektivu, je skušala obvlada
ti celoten sistem odločanja z vključe
vanjem svojih ljudi v samoupravne 
:>rgane, kasneje pa še v vodstva 
družbenopolitičnih organizacij. Za-: 
menjava sekretarjev ni več potekala 
nirno, saj se je staro vodstvo 0 0 Z K 
iritožilo na občinski komite. 

Konfrontacija je s tem postala 
odprta, kar je napetost med vodstve
no ekipo in protikoalicijo močno po
večalo. Konfliktni odnosi so vodstvo 
ielovne organizacije silili v uporabo 
aasilnih oblik moči: cenzuriranje 
dnevnih redov samoupravnih orga
nov, preprečevanje razpravljanja o 
=oornih zadevah, bojkotiranje se-
. :ankov, k i bi lahko pripeljali do ne
zaželenih sklepov, politično diskvali
ficiranje protikoalicije itd. 

Ob volitvah novih sekretarjev Z K 
je protikoalicija dokončno izobli-
vala. Pomembna je bila tudi aktiv-

lO.st urednika tovarniškega časopi-
3, k i je bil že prej v intenzivnem in 
=ijnem konfliktu z vodstvom delo-
e organizacije. Preko svojih profe-
nalnih kolegom je dajal intervju-
za množična občila in na ta način 

skušal mobilizirati zunanjo javnost. 
Vodju samoupravne delavske kon
trole, k i je na sestanek povabil druž
benega pravobranilca samoupravlja
nja, so zaradi nezaželene aktivnosti 
poslali analitika dela, k i naj bi ugo
tovil, kakšna je njegova delovna 
obremenitev. 

Protikoalicija pa ni skušala mobi
lizirati zgolj zunanje javnosti, tem
več z zbiranjem podpisov za peticijo 
tudi javnost znotraj »Katone«. Vse
bina izjave je bila naslednja: 

»Podpisani izjavljamo, na osnovi 
enoletnega opazovanja, da dokler bo 
sedanja vodilna struktura v Katoni 
na območju občine X Y v takšni se
stavi, kot je sedaj, ne bo več poštene
ga brezkompromisnega sekretar j a 
Z K , ne bo več predsednika sindika
ta, delavskega sveta ali kateregakoli 
drugega nosilca družbenopolitične 
funkcije. Negativne posledice njiho
ve kadrovske politike so vidne na 
strokovnem in družbenopolitičnem 
področju. S to izjavo želimo konstru
ktivno prispevati k zdravim razme
ram v naši družbeni skupnosti.« 

Vodstvo delovne organizacije je 
ocenilo, da gre za »vse ali nič«, in 
protikoalicijo obtožilo podtalne de
javnosti. Aktiviralo je odbor za ljud
sko obrambo in družbeno samozašči
to ter'osnovne organizacije Z K Po
tekala so zaslišanja na tovarniških 
razodiščih 0 0 Z K in na disciplin
skih komisijah. 

Občinski komite se v začetku ni 
opredeljeval, obsojalje ravnanje ta
ko ene" kot druge strani. Ko pa je bi
lo očitno, da skuša' vodstvena ekipa 
dokončno obračunati s protikoalici
jo, se je občinski komite odločil za 
direktno intervencijo. Pri tem se je 
naslanjal tudi na mnenje družbene
ga pravobranilca, da v »Katoni« ni
majo samoupravnih sporazumov, o 
temeljih plana, delavci nimajo mož
nosti odločati o ugotavljanju in raz
porejanju prihodka, dohodka in či
stega dohodka ter da delovanje od
bora LOVDS ni bilo v skladu z zako
nom. Občinska skupščina je mesec 
dni po tej ugotovitvi družbenega pra
vobranilca uvedla ukrep družbenega 
varstva. 

Kakšen je nauk, ki ga ponujata iz 
te »kriminalne zgodbe« avtorja razi
skave MOČ IN NEMOČ SAMOU

P R A V L J A N J A ? Prvi pogoj za obno
vitev samouprave je v tem,da se pre
preči vodstveni ekipi dominantno 
kontrolo nad aktivnostjo samou
pravnih organov in družbenopoliti
čnih organizacij. Na ta način morajo 
vodilne ekipe reševati probleme 
kompromisno znotraj samoupravne
ga sistema. Obe koaliciji bi iskali 
kompromisno rešitev že v začetku, 
ko je konflikt še tlel, če ne bi vodilna 
ekipa kontrakoalicije obtožila pod
talne dejavnosti. Protikoalicija je de
jansko uporabljala nesamoupravnei 
se pravi neformalne »podtalne« ka
nale za svojo aktivnost. V to pa je bi
la prisiljena, ker je vodilna ekipa 
razširila svojo kontrolo na samou
pravne organe in politične organiza
cije. Tako je zablokirala vse formal
ne kanale in postavila protikoalicijo 
pred izbiro: da kapitulira ali se zate
če k uporabi neformalnih kanalov. 

Knjigo priporočam ne samo druž
boslovcem in samoupravljalcem, 
ampak tudiljubiteljem kriminalk. V 
kolikor seveda ljubitelji kriminalk 
že sami po sebi niso družboslovci in 
s amoupravl j alci. 

Ivan Puc 

Oskrba občanov z drvmi za 
kurjavo 

Delavski svet TOZD GOZDARSTVO JESENICE je že na svoji red
ni seji 12. decembra 1984 obravnaval problem oskrbe občanov z drvi za 
kurjavo. 

Tudi letos so delegati delavskega sveta ugotovili, da ne bodo mogli 
pokriti vseh potreb glede kurjave v jeseniški občini. Sprejeli smo 
sklep, da v prvi vrsti omogočijo nakup drv socialno-zdravstveno ogro
ženim starejšim občanom, k i nimajo lastnih gozdov. -i 

Za pomoč so prosili komisije za zdravstveno-socialno skrbstvo pri 
krajevnih skupnostih občine Jesenice, da nam pošljejo sezname tistih 
občanov, k i nimajo lastnih gozdov in so socialno ali zdravstveno ogro
ženi. Ker nimajo tako velikih zalog drv, so vsaki krajevni skupnosti tu
di sporočili, koliko drv bodo lahko dobavili ter pri tem upoštevali tudi 
lego krajevne skupnosti in število krajanov. 

Tako bodo lahko dobavili krajevnim skupnostim naslednjo količi
no drv: 

K S K R A N J S K A GORA 
K S DOVJE-MOJSTRANA 
K S ŽIROVNICA 
K S PODMEŽAKLJA 
K S J A V O R N I K - K O R . B E L A 
K S B L E J S K A D O B R A V A 
K S HRUŠICA 
K S P L A N I N A POD GOLICO 
K S S T A N E T A B O K A L A 
K S S A V A 
K S CIRILA TAVČARJA 
K S M I R K A R O G L J A - P E T K A 
K S RATEČE-PLANICA 

200 prm 
200 prm 
150 prm 
100 prm 
100 prm 
100 prm 
100 prm 
50 prm 
50 prm 
50 prm 
50 prm 
50 prm 

100 prm 

bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 
bukovih drv 

S K U P A J vsem K S v občini J E S E N I C E 1300 prm bukovih drv 
Cena 1 prm bukovih drva znaša 9.558 din oziroma za 1 m 3 14.706 

din. 
1 prm — prostorninski meter = 0,65 m 3 

5 prm — prostorninskih metrov = 3,25 m 3 

Krajevne skupnosti oziroma komisije za zdravstveno-socialno 
skrbstvo so zaprosili, da j im pošljejo sezname res najbolj socialno-

. zdravstveno ogroženih krajanov — starejših občanov, da j ih bodo ob
vestili, kdaj-bodo lahko prevzeli drva in j ih istočasno plačali. 

Gozdarji upajo, da bodo komisije dobro opravile svoje delo ter j im 
poslale take sezname, da j im j ih zaradi prekoračene navedene količi
ne drv in kasnejših pripomb krajanov ne bo treba vračati. 

Komisije naj bi s svojim delom pričele takoj, ga končale do konca 
aprila i n nam do 1. maja 1987 poslale sezname z imeni občanov, ki naj 
bi prejeli drva. Kasnejših seznamov ne bodo upoštevali. 

TOZD GOZDARSTVO JESENICE 

Peta seja delegatov 
SPIZ 

V sredo, 8. aprila, se je zbralo 21 delegatov zbora SPIZ ali dobrih 61 "% 
na svoji peti redni seji. Zbor je sicer bil sklepčen, toda ob podrobnejši analizi 
bi lahko ugotovili porazna dejstva. V zbor delegirajo delegate krajevnih 
skupnosti in delovne organizacije. Krajevne skupnosti imajo v zboru 13 de
legatskih mest, ti delegati so v glavnem upokojenci, 21 delegatov pa predsta
vlja aktivno populacijo občine Jesenice. Tako je bilo na tej seji od 13 delega
tov, ki jih delegirajo krajevne skupnosti, navzočih 12 ali 92 %, od 21 delega
tov, ki jih delegirajo DO, pa je bilo navzočih le 9 ali 43 %, torej delegati niso 
dosegli 50 % udeležba. 

Razprava je bila razmeroma boga
ta. Pr i obravnavi zaključnega raču
na je bila dana pripomba, da mora 
skupnost čimprej ustvariti rezervni 
sklad v predpisani višini, da ne bo 
potrebno najemati kraktoročnih po
sojil za izplačilo rednih pokojnin, ali 
pa doseči sporazum z banko, da 
obrestuje tudi tista sredstva, k i so 
kratkoročno naložena v banki (do se
daj so ta sredstva bila v banki brezo
brestno). Prav tako je bila dana pri
pomba, da bi morala biti vsota izpla
čanih obresti natančno navedena v 
zaključnem računu. 

V razpravi je bilo povedano, da-
sklep Ustavnega sodišča, k i razvelj a-
vlja sklep SPIZ, da je najvišja osno
va za izračun pokojnine 3,5 povpre

čnega OD vseh zaposlenih v SR Slo
veniji, ni pravilen. 

Ta trditev je bila podprta z dej-
. stvom, da ti najvišji OD niso bili ved

no rezultati dela temveč le položaja, 
povedano je bilo tudi, da so prav ti z 
visokimi ČD največ doprinesli k se-
dajnemu stanju, sedaj pa namesto, 
da bi za svoje nedelo odgovarjali, 
naj prejemajo še najvišjo pokojnino. 
Tisti z nižjimi osebnimi dohodki in 
tudi pokojninami naj v imenu baze 
odgovarjajo za vse napake in nosijo 
breme. V razpravi so bili najbolj 
aktivni delegati iz krajevnih skupno
sti, en delegat združenega dela pa je 
še pred koncem zapustil sejo ter ta
ko še znižal število delegatov na seji. 

Stane Torkar 

Testiranje linije za razrez slabov v adjustaži Jeklarne 2 
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Samoprispevek 

Referendum v maju 
Na skupni seji vseh treh zborov 

Skupščine občine Jesenice 9. 
aprila so se delegati odločili za 
razpis referenduma za uvedbo 
tretjega občinskega samoprispev
ka. Referendum, na katerem se 
bodo občani odločili, ali bodo s 
prispevkom enega odstotka od 
svojega čistega osebnega dohod
ka v naslednjih petih letih poma
gali posodobiti in razširiti prosto
re Centra srednjega usmerjenega 
izobraževanja, bo 10. maja; 

Sklep o razpisu referenduma 
določa kot zavezance za plačeva
nje samoprispevka vse, k i imajo 
stalno prebivališče v jeseniški ob
čini, vključno z upokojenci in ob
čani na začasnem delu v tujini. 
Plačevanja samoprispevka so av
tomatično oproščeni tisti, k i ima

jo osebni dohodek ali pokojnino 
nižjo od 80 odstotnega povprečne
ga mesečnega izplačila osebnega 
dohodka na delavca v združenem 
delu naše občine v drugem polle
tju preteklega leta. Občani lahko 
sami dajo zahtevek za oprostitev 
plačevanja, če ugotovijo, da nji
hov povprečni mesečni prejemek 
v preteklem polletju ni presegel 
vsote 97.198 dinarjev. 

Če se bo večina občanov na re
ferendumu v maju odločila za sa
moprispevek, se bo ta začel plače
vati 1. junija 1987, plačevanje pa 
bo prenehalo v letu 1992. Na ta 
način naj bi za posodobitev in 
razširitev CSUI zbrali 1.678 mili
jonov dinarjev. 

Tanja Kastelic 

Posvet izvršnega sveta s poslovodnimi delavci 

Š o l a 
V letu Gospodovem 1867 se je dovršil nekaj let trajajoči »proces« 

odstranjevanja slovenskega profesorja Janeza Trdine z reške gimna
zije. Trdina je moral oditi, ker je poučeval v hrvaškem (lirskem) jezi
ku (čeprav je odlično obvladoval grški, latinski; nemški in tudi itali
janski jezik), ker je s svojimi rojaki govoril slovenski jezik, ker se je 
zavzemal za osvoboditev Slovanov izpod nemškutarskih, lahonskih in 
madžaronskih (Trdinovi izrazi) pritiskov in vplivov. Prisilno upokoje
ni profesor je dokazoval, da hrvaški in slovenski jezik (in tudi ostali 
slovanski jeziki) nista drugorazredna jezika, primerna samo za obče
vanja med nepismenim podeželskim prebivalstvom. Potrditev svojega 
stališča je, med drugim, iskal v biserih stare dalmatinske, dubrovni-
ške poezije ter v poeziji Prešerna in Koseškega. 

Prešerna je Trdina imenoval nebeškega, božanskega pesnika. Ne 
brez razloga. Ce odmislimo visoko kvaliteto Prešernovega pesniškega 
opusa, nam kajpak ostane jezik. Jezik, k i je daleč nad nivojem njego
vih predhodnikov in sodobnikov. In prav jezik je osnovna razločeval
na instanca. Drugače: jezik, k i ga govori neko ljudstvo, je osnovni k r i 
terij in znak, k i združuje enako govoreče ljudi; je podlaga tistemu, 
čemur rečemo narod. V isti sapi pa je jezik razločevalni element, ele
ment, k i ločuje narode. 

V funkciji tvorca visokega jezika je Prešeren dejansko božanski, 
saj je postavil temelj rasti in razvoja slovenskega naroda — knjižni je
zik. \ 

Vel ik i učenjak, odličen pisec in borec za pravice narodov Trdina 
je bil odstranjen s profesorskega položaja zaradi.svojih kvalitet, zara
di svoje brezkompromisne drže. Takšne in podobne lastnosti so (bile) 
politikom in politikantom zoprne i n nevarne. Kajti : učen in značajen 
človek ne more in ne sme obračati plašča po vetru dnevne politike. In 
prav tukaj gotovo lahko iščemo enega od temeljnih vzrokov, da je Tr
dina danes napol pozabljen. Premočan je za našo cincajočo stvarnost: 

Nekoliko grobo gledano ima šolski sistem dve osnovni funkciji, k i 
sta sinhroni, oziroma delujeta istočasno: funkcijo povzdiga narodove 
kulture in omike in funkcijo ohranjanja nacionalne države — oblasti 
(Althusser: šola je ideološki aparat države). Narod, k i izgubi svoje šol
stvo, izgubi polje, kjer se konstituira kot narod in državotvorni sub
jekt. Prav zaradi takšnih in podobnih vzrokov je reformiranje šole vse 
prej kot nepomembno dejanje. To navsezadnje dokazujejo tudi težave 
in zapleti okrog šolskega reformiranja v zadnjih nekaj letih. 

Kratkovidni tvorci usmerjenega izobraževanja so ne glede na 
mnenja strokovnjakov in zainteresirane javnosti izsi l i l i koncept neu
streznega šolstva. Obče spoznanje te napake je že po nekaj letih poro
dilo »idejo« o potrebni reformi reforme. Reforma reforme poteka po
časi in z muko in je v sedanji fazi »razvoja« še vedno hibridna tvorba, 
k i zahteva korenit poseg ali pozabo. 

Ob gradnji tovarn je pogosto moč slišati, da ni dovolj vlagati »v z i 
dove«. Za uspešno delovanje nekega proizvodnega sistema torej ni do
volj »hiša«, ampak je "potrebna še dobra organizacija in predvsem 
usposobljeni ljudje. Isto velja tudi za šolo. Znana je stiska s prostori 
ter razdrobljenost jeseniškega srednjega šolstva. Rešitev takšnega 
stanja je novogradnja, k i bo rešila problem razparceliranosti. Prav ta-_ 
ko je znana stiska z denarjem. Kroničnemu pomanjkanju denarja se 
je pridružila še nova zakonodaja o investiranju v neproizvodne (?!) 
dejavnosti. Ta zakonodaja (če nori produkciji novih in novih restri
ktivnih predpisov in zakonov sploh še lahko rečemo zakonodaja) zah
teva samoprispevek za gradnjo šol. Torej tudi če bi bilo dovolj denar
ja, brez samoprispevka ne bi mogli graditi. Da na Jesenicah potrebu
jemo in hočemo imeti srednje šole, n i dvoma, zato bomo glasovali za 
samoprispevek. 

Da pa novi »zidovi« niso edini in zadostni pogoj za dvig kvalitete 
šolstva, nam seveda dokazuje zgled profesorja Trdine. Svojo visoko, 
elitno strokovno in pedagoško usposobljenost dokazuje skozi odlične 
spise o najrazličnejših temah; prav tako pa tudi skozi ljubezen, k i so 
jo gojili dijaki do njega. Več kot stodvajset bivših Trdinovih učencev je 
ob njegovi prisilni upokojitvi podpisalo protestno peticijo šolskemu 
ministrstvu. 

Poleg novih poslopij mora zrasti tudi zavest o nujnosti kvalitetne
ga (tudi elitnega) šolanja. Zato je potrebno po svojih močeh čim več 
prispevati k hitri in predvsem kvalitetni reformi usmerjenega izobra
ževanja, k i se je izkazalo za slepo ulico v razvoju naroda. In nenazad
nje ne smemo pozabiti na stavbo bivše gimnazije, k i daje pečat Jeseni
cam. Ohranitev stare meščanske zgradbe je prvovrstno kulturno deja
nje (uničen izgled stavbe gledališča in knjižnice naj bo svarilo, da 
takšnih napak ne bo več) in spričevalo naše omike. 

Franc Treven 

Dosedanji obračunski sistem nas je silil 
v porabo inflacijskih prihodkov 

Skupščina SFRJ je koncem decembra 1986 sprejela več sistemskih za
konov s področja družbenoekonomskega sistema (zakon o celotnem prihod
ku in dohodku; zakon o amortizaciji družbenih sredstev; zakon o osnovah 
bančnega in kreditnega sistema; zakon o spremembah in dopolnitvah zako
na o N B J ; zakon o sanaciji i n prenehanju OZD). 

Tako se letos intenzivno urejajo-in 
dopolnjujejo družbenoekonomski 
odnosi z zakonskimi in podzakonski
mi akti ter zakoni, k i interventno 
urejajo določena področja (zakon o 
začasni prepovedi razpolaganja z de
lom družbenih sredstev za osebne 
dohodke in za skupno porabo delav
cev v bančnih organizacijah, SIS, or
ganizacijah premoženjskega in 
osebnega zavarovanja, loterijah in 
stavnicah ter združenjih organizacij 
združenega dela do 30. junija 1987; 
zakon o začasni prepovedi razpola
ganja z delom družbenih sredstev za 
osebne dohodke in za skupno porabo 
delavcev za leto 1987 in za skupno 
porabo delavcev za leto 1987 nad 
rastjo produktivnosti dela; zakon o 
začasni prepovedi razpolaganja z 
družbenimi sredstvi za negospodar
ske in neproizvodne investicije v le
tu 1987;. zakon o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih 
sredstev družbenopolitičnih skupno
sti in SIS družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1987.) 

V skladu s tem je izvršni svet 
Skupščine občine Jesenice 7. aprila 
organiziral razgovor s poslovodnimi 
in finančnimi delavci OZD jeseniške 
občine za boljše poznavanje vseh na
vedenih zakonov kakor tudi vseh 
sprememb in učinkov, k i j ih te spre
membe prinašajo. 

Predsednik izvršnega sveta Skup
ščine občine Jesenice Tomaž K E R -
ŠMANC je v uvodu podal oceno fi
nančnih rezultatov poslovanja v letu 
1986 in ugotovil, da so nekateri fizi
čni in finančni pokazatelji gospodar
stva v občini Jesenice zaskrbljujoči, 
kar zlasti velja za obseg industrijske 
proizvodnje ter za akumulacijo ozi
roma njen delež v dohodku. OZD naj 
povečajo napore za povečanje pro
duktivnosti proizvodnje in strukture 
proizvodnje ter naredijo programe 
za izboljšanje stanja. Vse napore je 
potrebno usmeriti v povečanje proiz
vodnje in izboljšanje strukture izdel
kov, k i bodo zagotavljali gospodar
sko rabo energije in surovin ter bodo 
tudi izvozno zanimivi. Povečati je 
potrebno aktivnosti na področju raz
voja, uvajanja novih proizvodnih 
programov in to zlasti v kovinsko-
predelovalni industriji. Prav tako je 
potrebno aktivnosti usmeriti v raz
voj tehnoloških pogojev, v" poso
dabljanje proizvodnje in v razvija
nje inventivne dejavnosti. 

Za -leto 1986 je bilo za občino Jese
nice značilna velika naložbena de
javnost. Poleg velikih naložb (Je
klarna 2 in predor Karavanke) je bi
lo v preteklem letu začetih tudi več 
drugih objektov, predvsem s področ
ja gospodarstva. Navedena poveča
na naložbena aktivnost je prinesla 
tudi določene težave v financiranju 
tekočega poslovanja — posledica te
ga je bilo prekomerno povečanje 
kratkoročnega zadolževanja. 

Opozoril je na to, da k nekaterim 
naložbam — zlasti na komunalnem 
področju (izjema je čistilna napra
va), pristopamo počasi in negospo
darno. Vzrok je v tem, da posamezni 
investitorji niso dovolj kadrovsko 
uposobljeni za izvajanje in vodenje 
naložb. V pogojih visoke inflacije je 
še kako potrebno, da se gradnja hi
tro odvija, da se sredstva obračajo, 
sicer so podražitve neizogibne. Po
jem dodatnih in več del pa je že vsa
kdanji termin in le malokrat naleti 
na temeljito analizo in ugotavljanje 
vzrokov. 

Predsednik izvršnega sveta je po
dal nekatere podatke — kazalce go
spodarjenja in poudaril, da se mora
mo zavedati, da s tolikšnimi poslov
nimi sredstvi ustvarjamo premalo 
nove vrednosti. 

V nadaljevanju je Boris P E S J A K , 
vodja finančno-računovodskega sek
torja v Železarni Jesenice, pojasnil 
zakonske spremembe na področju 
ustvarjanja in razporejanja celotne
ga prihodka, dohodka in čistega do
hodka ter na praktičnem modelu pri
kazal vpliv vseh sprememb in učin
kov, k i bi j ih povzročil nov obračun
ski sistem za oceno učinkov teh 
sprememb in učinkov, Opozoril 
je, da se z novim obračunskim siste
mom-uveljavljajo vsebinsko logične 
rešitve za gospodarstvo z visoko inf
lacijo. Gre predvsem za sprotno re
valorizacijo stroškov, to je amortiza
cije in materialnih stroškov. Spre
menila se bo politika obrestnih mer 
in tečajnih razlik. Zahteve novega 
obračunskega sistema so tudi v tem, 
da morajo OZD iz gospodarstva za-

. gotoviti revalorizacijo svojih poslov
nih skladov sorazmerno z inflacijo. 
Banke naj za dane kredite obraču
navajo realno pozitivne obresti. V 
primeru poslovanja z izgubo bodo 
OZD podvržene ostrejšim določbam 
tako glede nelikvidnosti, sanacijske

ga programa in stečajnega postopka, i 
Skratka, sprejete sistemske rešitve 
so naravnane predvsem v ugotavlja
nje realnega dohodka oziroma v iz
ključitev možnosti delitve inflacij
skih dohodkov. 

Maruša DROLC, podpredsednica 
izvršnega sveta Skupščine občine 
Jesenice je spregovorila o problemih 
splošne porabe ter ob tem opozorila 
na zmanjšan dotok sredstev in s tem 
na vse probleme, k i j ih bo manjši do
tok sredstev povzročil. Zmanjšan do
tok sredstev bo mogoče pokriti, ozi- . 
roma nadoknaditi z dodatnimi dota
cijami občini iz republike, oziroma^ | 
prilagoditvijo splošne porabe spre
membam zakonskih predpisov. 

Vodja skupne strokovne službe 
SIS občine Jesenice Rina K L I N A R 
je govorila o spremembah virov fi
nanciranja v družbenih dejavnostih. 
Prilagoditi bo potrebno ustrezne sa
moupravne akte ter občinski odlok, 
ki bo urejal financiranje družbenih 
dejavnosti, tako da bo zagotovljeno 
nemoteno delo v dejavnostih poseb
nega družbenega pomena. 

Zakonsko razlago razporejanja 
sredstev za OD in skupno porabo"je 
podala vodja Službe družbenega 
knjigovodstva — ekspozitura Jeseni-,3* 
ce Alenka B E T O N C E L J . Opozorila 
je na sprmembe interventne zakono
daje, oziroma na olajšave, kot so pri
merjanje glede na podskupine de
javnosti v skladu s sklenjenimi sa
moupravnimi sporazumi v OZD, na 
olajšave glede OZD, ki imajo sezon
ski značaj poslovanja, ter usklajeva
nje OD zaposlenih v TOZD na nivcju 
DO. Omenila je še omejitve oziroma 
prepovedi neproizvodnih naložb ter 
razložila pojem neproizvodne — ne
gospodarske naložbe. Tovrstne na
ložbe se lahko nadaljujejo le, če so 
uvrščene na posebnem seznamu. 

Obvkoncu je predsednik izvršnega*' 
sveta predlagal, naj poslovodni de
lavci v OZD skupaj s strokovnimi 
službami analizirajo stanje, k i je na
stalo zaradi novih zakonskih predpi
sov ter pripravijo ustrezne ukrepe 
za nemoteno poslovanje. 

Vpisovanje otrok v vrtec za šolsko leto 
1987/88 

Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice obvešča starše predšol
skih otrok, da je redno vpisovanje otrok v W O Jesenice za šolsko leto 
1987/88 — 4., 5. in 6. maja 1987. 

Starši naj prinesejo s seboj otrokov rojstni list. . 
Vpisovanje je: 
— v enotah Angelce Ocepek za področje Plavža, Hrušice in Plani

ne pod Golico, 
— v enoti Julke Pibernik za področje Save in Podmežakle, 
— v enoti Cilke Zupančič za področje Javornika — Koroške Bele 

in Blejske Dobrave. 

— Čas vpisovanja: 
v ponedeljek in sredo od 8. do 14. ure 
v torek od 8. do 16. ure. 
Istočasno bomo vpisovali tudi otroke, k i bodo obiskovali skrajšane 

programe, to je cicibanove urice in skrajšano pripravo na šolo. 
Uprava W O Jesenice 

Pripadniki teritorialne obrambe Jesenice 
na zimskem usposabljanju 

V okviru splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite je po
membno stalno izpopolnjevanje in preverjanje, znanja pripadnikov najrazli
čnejših enot. Posebno odgovorne naloge izvajajo pripadniki teritorialne 
obrambe, posebno specializiranih enot. 

Pred nedavnim so pripadniki teri
torialne obrambe Gorenjske organi
zirali usposabljanje v zimskih raz
merah. Zbrali so se pod Storžičem in 
več dni obnavljali znanje in utrjevali 
bojno pripravljenost v izjemnih zim
skih razmerah. Med udeleženci je bi
la tudi enota teritorialne obrambe z 
Jesenic, k i so jo sestavljali naši zna
ni vrhunski alpinisti, gorski reševal
ci in smučarji. V okviru rednega pro
grama vzgoje in usposabljanja so 
obnovili potrebno znanje in veščine, 
k i j ih mora ta specializirana enota 

obvladati pozimi v zahtevnem gor
skem svetu. Izvajali so najrazličnej
še vaje na terenu, prikazali bivakira
nje v snegu ter se preizkusili v stre
ljanju. 

Tudi tokrat se je pokazalo, da pri
padniki enote mnogo znajo, z odgo
vornim uresničevanjem nalog pa so 
pokazali, da so ob vsakem trenutku 
pripravljeni braniti našo domovino 
na najtežje dostopnih terenih. Ne
kajdnevno skupno bivanje ni bilo 
namenjeno le usposabljanju, temveč 
je bilo tudi priložnost, da se pripad-

Obvestilo 
Komunalno podjetje Kovinar Jesenice TOZD Komunalne službe 

obvešča lastnike grobov na pokopališčih Breznica in Rodine, da bodo 
lahko vplačali najemnino za grobove v torek, 21. aprila, in v sredo, 22. 
aprila, v pisarni krajevne skupnosti Žirovnica od 9. do 16. ure. 

Najemnina za leto 1987 znaša: 
enojni grob 1.475 din * . - -
dvojni grob 2.950 din 

Kovinar Jesenice 

niki enote bolje spoznajo med seboj, 
ob prijateljskem pogovoru izmenja
jo izkušnje, se pogovorijo o morebi
tnih problemih, s pogovori pa tudi 
krepijo tovarištvo in medsebojno 
zaupanje, kar so najpomembnejše 
vrline vojaškega kolektiva. 

Naj še omenimo, da bodo pripad
niki teritorialne obrambe z Jesenic 
že konec tedna nadaljevali s progra
mom usposabljanja. 

. J . R-. 

Železarski globus 

JAPONSKA 
Japonsko združenje železarskih 

družb je sporočilo, da je izvoz žele
zarskih izdelkov v letu 1986 v pri
merjavi z letom 1985 padel za 9,1 %. 
Dosegel je številko 30,32 mio ton. 
Najbolj je padel izvoz v ZDA, in si
cer za 24,6 %. Znašal je 3,95 mio ton. 
Tudi izvoz v L R Kitajsko je padel, 
dosegli so številko 9,24 mio ton, ka 
je za 15,5 % manj kot v letu 1985. Tu 
di za letošnje leto predvidevajo stro 
kovnjaki tega združenja znižanje iz
voza železarskih izdelkov za nadal.i 
nja 2 milijona ton. 

9 ŽELEZAR 



Franci Tušar 

KRIMINALNA ZGODBA 

Rov je bil temen. Voda na dnu je 
t wčno šumela. Baterija, ki sem jo 
trdno držal v roki, je vse slabše sve
tila. Kvaliteta »Zmaj«. Kako naj člo
vek še zaupa v reklame? Počasi sem 
stopal dalje. Zavil sem okrog ovin
ka. Tedaj sem ga zagledal Obstal 
sem z eno nogo v zraku. Ležal je tam 
•ha tleh, zvit v klobčič. Delno je bil 
pokrit s papirjem. Tu je moral biti že 
dolgo časa, Saj je bil že ves črn. Tudi 
zaudarjalo je precej. Pomislil sem: 
,saj to je vendar kriminal. Jaz torej 
tu nisem prvi. Umaknil sem se za 
nekaj korakov, ugasnil svetilko in se 
obrnil stran. V notranjosti sem čutil 

fTvočan pritisk. Zvijalo meje v trebu
hu. Pomislil sem: zdaj je pravi čas in 
tudi mesto. Ampak za razumevanje 
vsega tega moram pričeti pripove
dovati zgodbo lepo počasi od začet
ka. Takole se je zgodilo: 

Zjutraj ob pol šestih sem tako kot 
vsak dan vstal in se odpravil v služ
bo, ali, bolje rečeno, na delo v tovar
no. Ja, veste, prav pred kratkim sem 
namreč prav veselo nazadoval z me
sta uslužbenca v navadnega delav-
ca.Kaj hočemo? Voljo šefov je pač 
treba spoštovati, čeprav se delavci 
in pravosodni organi s tem ne stri--
njajo. No, že spet sem malo zabredel 
s prave poti, kajti to ni zgodba, ki 
vam jo hočem povedati danes. Šel 
sem torej na delo. Med potjo sem 
premišljeval, kaj bom danes počel 
Kje bom delal? Vedeti morate na
mreč, da je moje delo zelo različno 
in grem lahko po ceh tovarni, ki pa 
ni majhna. V garderobi je eden od 
mojih sodelavcev pravkar razlagal 
sosedu, da je v potoku Javornik vi

del tako veliko ribo, da se je morala 
hoditi obračat v Savo, če je hotela 
spremeniti smer plavanja. Drugi se 
je zopet opravičeval tretjemu, da ga 
prejšnji dan ni videl v isti gostilni, 
verjetno zato, ker nima navade, da 
bi gledal pod vse mize. Po tej zani
mivi debati sem takoj postal nekoli
ko boljše volje. Kako tudi ne? Ta do
bra volja se ni izgubila tudi po tem, 
ko mi je delovodja povedal kje naj 
bi danes delal s svojo skupino. Šli 
naj bi namreč skoraj na sam breg 
Save. Pa še visoko. Na streho. Tam 
sem vedno rad. Posebno, če je pole
tje in sije toplo sonce. Tistega dne 
pa mi je to še prav posebej ugajalo. 
Končno sem se res visoko povzpel 
Prišel sem na visok položaj, kajti se
daj sem imel pod sabo prav vse svoje 
predpostavljene, delovodje in celo 
šefe. Iz te ptičje perspektive so se mi 
vsi kar naenkrat zdeli tako majhni 
Počutil sem se tako, kot poje tista 
pesem o pastirju, ki hodi z zakrivlje
no palico za svojo čredo tam gori vi
soko po planini To moje veselje je 
nekoliko skazilo delo na nevarnem 
mestu. Moral sem se pripeti z varno
stno vrvjo in takrat sem se zavedal 
da sem pravzaprav še vedno na zelo 
kratkem »štriku«. Moral sem se pa
ziti da z visokega položaja v zelo 
kratkem času ne padem zelo nizko. 
To se dandanes lahko kaj hitro zgodi 
prav vsakemu, ki naredi en sam na
pačen korak To sem vedel iz svojih 
lastnih izkušenj. Delo pa je lepo in 
hitro potekalo. Končali smo ga, še 
preden je potekla polovica delovne
ga dne. Kaj početi še ves preostali 
čas? Ni mi bilo do izvajanja priva

tnih del in opravil kot se temu sedaj 
reče, pa tudi žejen nisem bil da bi si 
šel to žejo kam gasit. Zato sem se 
malo sprehodil po tleh, med navad
no delovno rajo, kamor spadam tudi 
sam Z znanci smo podebatirali o 
delu, kaj bi bilo še potrebno storiti 
da bi delo bolje potekalo, pa tudi o 
raznih nepravilnostih, ki se dogaja
jo. S prijateljico iz mladosti sva se 
nekoliko raznežila ob spominih na 
nekdanje srečne otroške dni ko smo 
se še prav na tem polju in po bliž-
njihgozdovih igrah ata in mamo ali 
pa Indijance in kavboje. Skratka bi
li so dani vsi pogoji da se lepo kon
ča ta delovni dan in da spočit in do
bre volje zakorakam v drugo polovi
co dneva. Prav takrat pa sem začutil 
neki notranji pritisk in zavijanje v 
trebuhu. Začel sem se izogibati 
družbi in iskati nek osamljen pro
stor, kjer bi bil lahko čisto sam Tu 
pa so se začele moje težave. Nikjer 
namreč nisem mogel najti ali odkri
ti tega mesta. Začel sem hoditi od 
vrat do vrat Pa nič. Ali prostor ni bil 
dovolj osamljen, ali pa so bila vrata 
zaklenjena. Nazadnje mi ni ostalo 
nič drugega, kot da sem odšel na 
sam breg Save. Prav takrat so verjet
no čistili hidroelektrarno v Mostah, 
ker je imela Sava zelo nizko gladino. 
Na sredi reke so se videli pravi prav
cati, otočki. Seveda je bilo največ 
gline, tera in drugih odpadkov, kar 
je seveda običajna posledica velikih 
tovarn. Bili pa so tudi čisto privatni 
odpadki od raznoraznih štedilnikov 
do karoserije nekega starega avto
mobila. Nehote sem pomislil na tisti 
čas, ko tu še ni bilo jezera. Bil je sa
mo majhen bazenček, v katerem smo 
se radi kopali. Zraven je bilo tudi 
strelišče. Pritisk v notranjosti me je 
kmalu spomnil da nisem prišel obu
jat spominov, ampak sem tu iz čisto 
drugačnih vzrokov. Oziral sem se za 
samotnim mestom. Spustil sem se po 
pobočju proti Savi. Približno na sre
dini pobočja sem zagledal rov, o ka

terem sem že govoril na začetku. Iz 
njega je tekla voda. Pomislil sem, da 
bi bilo to kur primerno mesto za člo
veka, ki bi rad imel nekaj časa mir 
in samoto. Pa tudi delovni dan bi bil 
zelo pester, ker bi se iz ptičje višine 
spustil še v naše podzemlje. Že sama 
beseda podzemlje pove, da je to ne
kaj temačnega, grozovitega. Potipal 
sem po zadnjem hlačnem žepu in na 
svojo srečo res otipal ročno baterijo, 
ki jo navadno vedno nosim s seboj. 
Prižgal sem torej svetilko in se ko-
rajžno podal v notranjost podzemlja. 
Ni me bilo strah V težkem položaju 
se lahko še vedno zanesem na svoje 
hitre noge, ki me še vedno zelo trdno 
držijo na tleh. Služijo mi skoraj tako 
dobro kot mačku, ki pri vsakem pad
cu pristane na nogah. Sicer na tleh, 
pa vseeno na nogah. Hodil sem po 
rovu in si ogledoval raznorazne člo
veške odpadke. Tu so bile razne de
ske, preluknjane žoge, krajši in dalj
ši kosi železa. Tako je bilo vse do ti
stega mesta, ko sem moral zaradi 
vode preskočiti z desne na levo stran 
rova. Tedaj se je iz sredine kanala 
proti meni pognala velika, približno 
pol metra dolga črna stvar. Srce mi 
je začelo hitreje utripati vendar sem 
že v naslednjem trenutku spoznal, 
da je to samo navadna ožgana de
ska. Mislil sem si da sem že dovolj 
daleč, vendar me je neka skrivno
stna raziskovalna sila vlekla še na
prej, še globlje v notranjost. Tako 
sem prispel do tistega ovinka, kjer 
mi je ena noga ostala v zraku, kajti 
če bi stopil bi stopil naravnost nanj. 
Po človeškem dreku pa ni dobro ho
diti in po njem mešati ker samo še 
bolj smrdi. Torej mi ni ostalo druge
ga, kot da sem se obrnil stopil dva 
koraka nazaj, si odpel hlače in po
čepnil. Med napenjanjem in stoka
njem sem premišljeval, da je to res 
kriminal da morajo delavci tako 
daleč v podzemlje nositi svoje odve
čne stvari. Nekoliko sem tudi zame
ril mojemu predhodniku, da ni bil 

tako domiseln kot jaz, potem bi vo
da njegove odpadke že zdavnaj od
nesla v Savo, kamor gre tako ali ta
ko največ te nepotrebne šare. 

Ko sem si spet zapel pas na hla
čah, sem čutil veliko olajšanje. Se
daj sem vedel da bom z veliko lah
koto prestal še preostali čas do kon
ca dnine. Veliko olajšanje pa čutim 
tudi sedaj, ko sem vam povedal ka
ko se navaden smrtnik počuti na vi
sokem položaju in kako globoko v 
podzemlju. 

IZBRANA PESEM 

Rade Krstič 

utrinka iz zbirke Vre-
menar, avtorjevega prvenca, 
ki je izšel lani pri CZ) 

Samota 
Jadro razpeto. 

Vate buta en sam veter, 
samo eno morje te nosi. 

Mrtvemu 
S ptico v očeh 
blodiš 
v deželo, 
ki je ni na zemljevidu. 

Štiri strani neba 
lijejo vate. 

(Izbral Marko Hudnik) 

Franjo Ropret 

Ob petdesetletnici ustanovitve 
komunistične partije Slovenije 

Spomin na 
revolucionarja 

Franca Farčnika 3 
Avtorjev pesmic in recitacij se nihče od 

udeležencev razvitja prapor j a ne spominja, 
spominjajo pa se svečanih trenutkov razvi
tja in žandarjev, k i so »Obkolili« Delavski 
dom in »skrbeb>,da se razvitje prapora ne iz
rodi v njim nezaželene manifestacije. Kje je 
prapor sedaj, nihče ne ve. 

Franc Farčnik je poleg dela z mladimi 
svobodaši opravljal še vrsto drugih politi
čnih in kulturnih nalog. Leta 1923 je bil tudi 
tajnik Nezavisne delavske stranke Jugosla
vije za Slovenijo. Na Jesenicah je bil še po
sebno aktiven v dramskem odseku Sobode. 
Prav v tem odseku je bila velika priložnost, 
da se z odra sliši proletarska revolucionarna 
beseda. Farčnik je-v dramskem odseku igral 
in režiral ter tudi deloval kot član Komuni
stične partije Jugoslavije, kot igralec je na
stopal v drami Engels-Horsta N E B E S A N A 
Z E M L J I , v igrah Alojza Kraigherja ŠKOLJ
K A in Knoblauchovem F A U N U (vse izvede
no v letu 1923). Januarja 1924 je bila uprizor
jena Zorčeva igra POŽAR STRASTI, marca 
pa premiera F. Schonthal-Kadelburgove 
igre GOSPOD SENATOR in v aprilu igra 
R. U. R. (Rosumovi univerzalni roboti), v ka
terih je Farčnik igral in režiral. Čopkova 
igra je bila zadnja v sezoni, ker so nastale 
težave v zasedbi vlog. Več najagilnejših in 
najboljših članov dramskega odseka in dru
gih kulturnih delavcev iz vrst Svobode so od
pustili iz tovarne KID. 

Farčnikov dom je bil pri Jelenu. Za neko 
drugo stanovanje so vedeli samo njegovi na
jožji sodelavci in prijatelji. Ve se, da je »sta
noval« sedaj pri enem, sedaj pri drugem so-
drugu. Nikoli ga ni bilo nikjer in vedno tam, 
kjer je bil potreben. Nikoli se ni dal fotogra
firati pa na Jesenicah ni nobene njegove fo
tografije ( fotografijo je njegova 
hčerka podarila piscu tega prispevka). Ko se 
je njegovo politično delo na Jesenicah izte
klo, se je po nalogu Partije umaknil z Jese
nic. V pozni jeseni 1924 je ilegalno prestopil 
jugoslovansko-avstrijsko mejo in odšel v 
Francijo. Skupina njegovih najbližjih sode
lavcev in prijateljev ga je spremljala do me
je (po spominu spremljevalcev je mejo pre
stopil na območju Golice op. F. R.). Njegov 
odhod z Jesenic je bila velika izguba za jese
niško Svobodo. Le malo Svobodašev je bilo 
seznanjenih, da je bil njegov odhod z Jese
nic tesno povezan z njegovim nadaljnjim re
volucionarnim delom. Do tu je pot revolucio
narja Franca Farčnika znana. Iz zapisa 
Franca Škrlja v zborniku Jeklo in ljudje je 
znano še to, da se je po nekaj letih vrnil iz 
Francije v Zagorje, kjer je nadaljeval s poli
tičnim delom ter da je 1941. leta odšel v par
tizane, odkoder se ni več vrnil. Ni pa bilo 

znano kdaj in kje je pade l . . . Po dolgih letih 
»raziskovanj« je ugotovljeno, da je tudi na
daljnja revolucionarna pot Franca Farčnika 
bila zelo plodna in pomembna za Komunisti
čno partijo Jugoslavije in Slovenije. 

Farčnikova pot v Francijo je bila pravza
prav samo »prehodna«, ker je iz Francije 
kmalu odšel v Sovjetsko zvezo. V Moskvi je 
obiskoval Leninov politični inštitut, končal 
komunistično univerzo in študiral za stroj
nega inženirja ter delal na velikem gradbi
šču pri Moskvi. Leta 1935 se je vrnil v Fran
cijo, od tam pa v Zagorje ter postal inštruk
tor C K K P J za Slovenijo. Kljub tolikim le
tom odsotnosti ga takratne oblasti niso po
zabile, saj su sumile, da opravlja pomembne 
politične in partijske funkcije. Ponovno so 
se pričele hišne preiskave in aretacije, ven
dar ga zaradi pomanjkanja dokazov o njego
vem revolucionarnem delu niso mogli zadr
ževati v zaporih niti mu soditi. Izpostavljen 
je bil večnemu preganjanju in pod stalnim 
policijskim nadzorstvom. Leta 1937 je bi l po
novno aretiran, a je bil kmalu izpuščen zara
di pomanjkanja dokazov. 

V zgodovinski noči od 17. na 18. paril 
1937. leta se je udeležil ustanovnega kongre
sa Komunistične partije Slovenije, k i je bil 
na Čebinah v Barličevi domačiji nad Trbo
vljami. V tej noči so se na Čebinah zbrali 
predstavniki partijskih organizacij iz Lju
bljane, Trbovelj, Jesenic, Kranja, Savinjske 
doline in Bele krajine. Iz Ljubljane so prišli 
poleg Edvarda Kardelja še Franc Leskošek, 
Ignac Tratar, Pepca Maček in Jože Butinar, 
z Jesenic Vencelj Perko, iz Kranja Ivan To-
minec.^Iz Zabukovice v Savinjski dolini A l 
bin Vipotnik, iz Zasavja Miha Marinko in 
Franc Salamon in iz Bele krajina Janez Ma-
retič. Kot organizatorja prihoda in odgovor
na za varen potek kongresa sta v Barličevo 
hišo imela dostop samo še Franc Farčnik in 
Lojze Hokraut. Farčnika so na Čebinah kli
cali tudi Kristus. 

V letu 1938 se je oženil z Zofijo, aktivist
ko v revolucionarnem gibanju Zagorja. Za 
svojo družino je bil.nad vse skrben in dober. 
Da bi lahko preživljal družino, je prijel za 
vsako delo. Zaradi naprednih nagnjen in 
javnega nastopanja na raznih sestankih, ni
kjer ni ostal dolgo, povsod je bil kmalu od
puščen. Leta 1940 je poskušal dobiti delo pri 
podjetju »Dukič« v Trbovljah, toda tudi tam 
zanj ni bilo kruha. Kljub vsemu terorju, ki 
ga je takratna oblast izdajala nad njim, ni 
klonil. Vedno bolj je širil delo na političnem 
področju in vzpodbujal odpor zoper fašisti
čne pojave, katerih je bilo iz dneva v dan 
več. Druge konference Komunistične partije 
Slovenije, k i je bila v noči od 31. decembra 
1939 na 1. januar 1940 leta v Joštovem mlinu 
v Medlogu pri Celju se je udeležil kot dele
gat Partije iz revirjev. Kmalu po 2. konfe
renci je postal sekretar O K K P S za revirje. 
Na 3. konferenci K P S , k i je bila 29. in 30. ju
nija 1940 je bil izvoljen za člana Centralnega 
komiteja K P S , 1941 pa je bil imenovan za 
sekretarja Partije za Šaleško dolino. Tri ted
ne pred razpadom stare Jugoslavije je bil 
aretiran v Zagorju skupaj s poznejšim na
rodnim herojem Slavkom Slandrom. Do are
tacije je prišlo zaradi izdajstva nekega Trbo-
veljčana pri zaslišanju. Aprila 1941 je bil iz
puščen iz ljubljanskih zaporov skupaj s 
Slandrom, Tonetom Tomšičem, Cirilom 
Groznikom in drugim. Ko je nemški okupa-

Prva delavska olimpiada na Jesenicah, ki jo je organizirala jeseniška svoboda, 25. ju
nija 1922. 

tor zasedel Zagorje, je imel že isti dan na 
vratih policijo na čelu katere je bil takratni 
žandar in izdajalec Bakar. Od takrat dalje 
ga je imela nemška policija pod stalno kon
trolo. Kljub stalni kontroli in nezaupanju je 
dobil delo pri trboveljskem rudniku, kjer je 
ostal do 22. junija 1941, do dneva, ko je Nem
čija napadla Sovjetsko zvezo. Takrat, se je 
Franc Farčnik odzval klicu Partije na oboro
ženi boj proti okupatorju 22. junija 1941 za
pustil svoj dom in odšel v partizane. Boril se 
je do pomladi 1942, ko so ga zajeli. Zaprt je 
bil v celjskih in mariborskih zaporih, kasne
je pa so ga premestili v zapor Bori pri Ptuju. 
Simuliral je umobolnega bolnika in ker je 
kot zapornik bil registriran pod tujim ime
nom, so ga v zaporu Bori zadržali dalj časa. 
Pred odpustom iz zapora pa ga je nekdo iz
dal. Po večdnevnem zaslišanju in mučenju 
je bil 23. julija 1942 ustreljen v Borlu pri 
Ptuju. 

Tako se je končala revolucionarna pot 
enega najzanimivejših predvojnih komuni
stov Slovenije. Živel in delal je kot prepri
čan revolucionar, ki pa tako želeno revoluci
jo delovnega ljudstva, kateremu je pripadal 
in zvesto služil ni preživel. V njegovem Za
gorju pa nanj niso pozabili, ne na njegovo 
revolucionarno delo komunista, humanista, 
delavca in vzgojitelja mladih. V Zagorju so v 
spomin na Franca Farčnika poimenovali 
največjo krajevno skupnost, ki jo domačini 
kratko imenujejo »Farčnikova kolonija«. Za-
gorjani niso ostali le pri tem poimenovanju. 
»Farčnikova kolonija« je najbolje urejena 
krajevna skupnost v Zagorju. »Kolonija« se 
je hitro razvijala, na njenem območju so 
zgradili nekatere pomembnejše gospodar
ske, družbene, športne, komunalne, prosvet
ne objekte, med njimi tovarno Lisca, tovar
no Energoinvest — Varnost, trgovske pro
store, silose na Selu in TV pretvornik. Pri 
mnogih komunalnih delih so pomagali sami 
krajani, ki so prispevali denar, delali prosto
voljno ali brezplačno odstopili zemljišča. Tu
di mladi niso pozabili Farčnika, k i se je še 
kot dijak opredelil za napredno revolucio

narno gibanje. Mladinska organizacija je 
ustanovila mladinsko delovno brigado 
»Franc Farčnik«, ki vsako leto sodeluje na 
mladinskih delovnih akcijah v Zagorju, re
virjih in v republiki. 

Ta prispevek je ob petdesetletnici usta
novitve Komunistične partije Slovenije na
menjen spominu na velikega prijatelja svo
bodašev in revolucionarja. Jeseniška gene
racija takratnih mladih svobodašev, izraža 
hvaležnost Francu Farčniku za vse, kar j ih 
je naučil, ter za vse prijetne ure in dneve, ki 
so j ih prebili ob človeku, ki je z očetovsko 
ljubeznijo vzgajal mladi rod jeseniških žele-
zarjev. Kot spomin na takega človeka, kot ' 
ga opisuje njegov soborec Franc Škrlj v 
zborniku Jeklo in ljudje, in na vse, kar je še 
znano o revolucionarnem delu, življenju in 
smrti Franca Farčnika, še živeča generacija 
»farčnikovcev« predlaga v razmišljanje DPD 
Svoboda Tone Čufar Jesenice, da na prime
ren način ohrani trajen spomin na človeka, 
k i je z ostalimi svobodaši veliko prispeval k 
naprednemu gibanju na Jesenicah. 

M i , »FARČNIKOVCI«, pa ob zgodovinski 
obletnici ustanovitve K P S vse nekdanje in 
sedanje SVOBODAŠE pozdravljamo s Far-
čnikovim priljubljenim pozdravom 

D E L U ČAST - IN OBLAST! 

VIRI: 
Jeklo in ljudje — Jeseniški zbornik, 

Knjiga I, 1964. Rdeči revirji — zbornik doku
mentov, Knjiga II, 1972. Obzornik št. 100, 
mesečna ljudska revija Prešernove družbe 
(Arhiv C K K P S , sodni spisi). 

Farčnikov življenjepis, napisala žena Zo
fija Farčnik. Fotografijo prispevala hčerka 
Joža Farčnik-Cukjati. Pesmi in recitacije 
Milka Smuk, rojena Markelj. 
OPOMBA: 

Prosim nekdanje svobodaše, da s svojimi 
prispevki dopolnijo ta spominski prispevek, 
če je kaj pomembnega izpuščeno. Pripombe 
pošljite na uredništvo Železarja Jesenice. 
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NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 

• Izvršni svet OS Radovljica je na 34. seji 7. aprila proučil 
analizo gospodarjenja v občini za leto 1986. Seznanil se je s po
ročilom sklada za intervencije v kmetijski proizvodnji in pora
bi hrane za leto 1986 in s planom za leto 1987. Sprejel je.pro
gram aktivnosti za racionalizacijo in povečanje učinkovitosti 
dela upravnih organov in sekretariata občinske skupščine in 
izvršnega sveta. Člani izvršnega sveta so izrekli mnenja k si
stematizaciji del in nalog sekretariata skupščine in izvršnega 
sveta. Sklenil je tudi, da bo sofinanciral nakup tovornjaka Živi
norejskemu veterinarskemu zavodu Gorenjske (za odvoz žival
skih odpadkov). 

• Aktiv komunistov neposrednih proizvajalcev in komisi
ja za kadrovska vprašanja in ponovni sprejem v Z K pri O K 
Z K S Radovljica sta oblikovala predlog tematskih razprav v 
stalnih akcijskih konferencah Z K po delovnih organizacijah. 
Gre za temo o prenovi Z K ter o nagrajevanju po delu. 

• Svet za ohranjanje tradicij NOB pri O K S Z D L Radovlji
ca je na zadnji seji med drugim predlagal predsedstvu O K 
SZDL, da v vlogi enotne delegacije za družbenopolitični zbor 
OS Radovljica oblikovalcem proračuna občine priporoči zago
tovitev sredstev za vzdrževanje in obnovo spomenikov NOB v 
letu 1987. Sedanja proračunska sredstva ne zadoščajo za kritje 
vseh načrtovanih nalog. 

• Občinski svet ZS Radovljica je na osnovi akcijskega na
črta Zveze sindikatov Slovenije in usmeritev 10. kongresa ZS 
Jugoslavije začel akcijo za dokončanje osnovnošolskega izo
braževanja tistih delavcev, k i nimajo dokončano osnovno šolo. 
V akcijo so vključene kadrovske službe in Delavska univerza 
Radovljica kot izvajalec izobraževanja. 

• Pod predsedstvom Franca Arha se je 8. aprila v Rado
vljici sešla komisija za socialno zdravstvena vprašanja borcev 
NOB pri občinskem odboru ZZB NOV Radovljica. Obravnavala 
je osem vlog upravičencev za priznanje posebne delovne dobe, 
k i pa j ih mora potrditi tudi pristojna upravna'služba. 

. • Komisija za občinska priznanja pri občinski»skupščmi 
Radovljica je pod predsedstvom Valentina Tomana na 4. seji 7. 
aprila oblikovala vsebino razpisa za podelitev velike plakete in 
plakete občine Radovljica. Ta občinska priznanja podeljujejo 
vsako leto ob občinskem prazniku 5. avgusta. Predloge za pri
znanja bo komisija sprejemala do 10. maja. 

• Samoupravna stanovanjska skupnost Radovljica je ko
nec marca objavila razpis za dodelitev posojil za gradnjo in 
prenovo stanovanj v zasebni lasti. Za ta namen je predvideno 
80 milijonov din. Za "posojilo se lahko potegujejo delavci v 
združenem delu in iz zasebnega sektorja. 

• Samoupravni sklad za izvajanje- intervencij v kmetij
stvu in porabi hrane v občini Radovljica je imel v letu 1986 ne
kaj nad 243 milijonov din prihodkov: 0,8 % od bruto osebnih do
hodkov vseh zaposlenih v občini. Za leto 1987 so do ustanovitve 
nove SIS za pospeševanje proizvodnje hrane sprejeli predlog 
finančnega načrta — 869,395.000 dih ali 50 % več kot lani. 

• Izvršni svet OS Radovljica je na marčevski seji sprejel 
program priprave lokacijskega načrta za gradnjo drugega tira 
proge Ljubljana — Jesenice na odseku med Podnartom in Les
cami z rekonstrukcijo postaj oz. postajališč. Izdelovalec loka
cijskega načrta je dolžan posredovati osnutek načrta v obrav
navo izvršnemu svetu OS Radovljica do 15. junija 1987. 

• V dogovoru s svetom K S Radovljica je Samoupravna 
stanovanjska skupnost občine Radovljica skupaj s projektan
tom pripravila maketo in predloge za celovito obnovo Prešer
nove ceste v Radovljici, kjer bodo namesto starih, neuglednih 
stanovanjskih blokov postavili nove. Po sklepu delegatov skup
ščine K S bo maketa s predlogi na ogled v prostorih sveta K S 
Radovljica en mesec. Okoli 20. aprila bodo sklicali zbor kraja
nov, na katerem bodo obravnavali vse pismene predloge in pri
pombe na projekt, hkrati pa tudi pripombe na načrtovani drugi 
tir gorenjske proge ter traso nove avtoceste, ki bo potekala na 
območju radovljiške občine. 

• Po podatkih občinskega sveta zveze sindikatov so bile v 
radovljiški občini v letu 1986 tri prekinitve dela, prav toliko kot 
v prvih treh mesecih 1987. Lani so delavci v združenem delu 
stavkali zaradi prenizkih dohodkov, letos pa so bili vzrok pre
kinitev dela oz. izsiljenih sestankov interventni zakoni; dva
krat so izsili l i sestanek prosvetni delavci (v Lescah in v Rado
vljici). Na sindikatu menijo, da gre del krivde pripisati tudi 
napačnim poračunom osebnih dohodkov v letu 1986. 

• Po programu razvoja Triglavskega narodnega parka za 
srednjeročno obdobje 1986 — 1990 je za leto 1987 med drugim 
predvideno, da bo delovna organizacija Triglavski narodni 
park pričela in vsako leto nadaljevala z-urejanjem križne peš 
poti po obrobju parka. To bo zložna pot mimo znanih turisti
čnih središč in najlepših predelov na območju parka, za kar 
bodo uporabili samo dosedanje poti. 

• Delavska univerza Radovljica je v sodelovanju z O K 
Z K S Radovljica pripravila tridnevni seminar za novosprejete 

člane Z K , 13., 14. in 20. aprila. Prvi takšen seminar v marcu j< 
bil kljub razmeroma šibki udeležbi slušateljev zaradi novil 
metod in načinov dela po skupinah izjemno uspešen, kar so po 
kazali tudi odgovori udeležencev na sklepnem preverjanji 
znanja. 

9 Komorni moški zbor Anton Tomaž Linhart iz Radovlji 
ce praznuje letos 35 - letnico obstoja. V zboru poje 19 pevcev, k 
j ih vodi glasbena pedagoginja Betka Demšar — Zupan. Za ju 
bilejno proslavo pripravljajo nov program pesmi, izdali pa bo 
do tudi monografijo zbora. 

• Občinski komite Z K Radovljica bo 18. aprila organizira 
skupinski obisk proslave ob 50 - letnici ustanovitve K P Slove 
nije v Trbovljah. Za vse prijavljene udeležence bo zagotovljei 
avtobusni prevoz. 

• Občinski svet Zveze sindikatov Radovljica 25. aprila or 
ganizira ogled opere Rigoletto v operi v Ljubljani. Zaradi veli 
kega zanimanja delavcev iz radovljiške občine bodo še ej 
ogled pripravili v maju. Vsak udeleženec prispeva po 900 dii 
za prevozne stroške. 

• Od 1. aprila v K S Begunje, Kropa in Podnart ne poslu 
jejo več dosedanji krajevni uradi. Občanom bodo namesto njil 
nudila pomoč tajništva svetov K S v omenjenih krajih. Prijav 
no - odjavno službo bodo opravljali na sekretariatu za notranj' 
zadeve občinske skupščine v Radovljici. 

• Konec marca je izšla 1. številka četrtega letnika Obzor 
nik, glasila delegatov SIS družbenih dejavnosti občine Rado
vljica. 1950 izvodov na 90 straneh so že razposlali delegacijarr. 
za seje skupščin SIS, ki bodo od 20. do 23. aprila. 

• Pod predsedstvom Mihe Frčeja iz Zasipa je bil v nede 
ljo, 5. aprila, v hotelu Svoboda na Bledu občni zbor članov Kc 
njerejskega društva Slovenije iz podružnice Radovljica. Udele 
ženci sp si najprej ogledali film ob 10 - letnici društva »Konje 
rejski dan« in poslušali predavanje znanega konjerejskeg 
strokovnjaka dr. Jožeta Jurkoviča. Nato so sprejeli poročilo i 
program dela ter smernice za leto 1987. 

• Foto kino klub Radovljica je 10. aprila odprl v svoji fotc 
galeriji Pasaža v radovljiški graščini razstavo umetniških foto 
grafij Stojana Kerblerja, člana foto kluba Maribor. Prvi de 
razstave (24 slik) je na ogled do 7. maja, drugih 24 slik bo m 
ogled od 8. maja do 4. junija in tretji del (25 slik) od 5. junija dc 
3. julija. 

Kam postaviti spomenike na Jesenicah? 
Z zanimanjem spremljam razna mnenja in »polemiko« o ureditvi Spo

minskega parka na Plavžu in postavitvi spomenikov — doprsnih kipov na
rodnih herojev Joža Gregorčiča, Matija Verdnika, Andreja Žvana, Tončka 
Dežmana in jeseniškega predvojnega revolucionarja, komunista in delav
skega pisatelja Toneta Cufarja. 

Izrečenih je bilo že veliko mnenj 
in ocen, med katerimi ne manjka po
hval Holtikulturnemu društvu Jese
nice in njegovemu dolgoletnemu 
predsedniku Janezu Pšenici. Vs i ob
čani Jesenic, predvsem pa krajani 
vseh treh krajevnih skupnosti na 
Plavžu, ki so zainteresirani za var
stvo in lepo ureditev Spominskega 
parka, po prizadevnosti in varovanju 
urejenih cvetličnih in drevesnih na
sadov dobro poznajo - upokojenko 
Marijo Mikelj . 

Prav ona, k i zanesljivo dobro po
zna razmere in odnose Jeseničanov, 
posebno stanovalcev stolpnic v okoli: 
ci Spominskega parka, nas v prejš
nji številki Železarja opozarja, »da 
bi veljalo razmisliti o bolj primerni 
lokaciji za postavitev spomenikov 
narodnim herojem in Tonetu Čufar-
ju«. Svoje razmišljanje je okrepila s 
primeri, »da je odnos nekaterih kra
janov, še posebno stanovalcev bliž
njih stolpnic, skrajno neodgovoren 
in včasih že meji na vandalizem«. 
Park ni primerno ograjen, tako da je 
vhod v park mogoč iz vseh strani. 
Otroci prihajajo v park »igrat« žogo, 
otroci in -odrasli- trgajo in teptajo 
cvetje, lomijo vejice okrasnega grmi
čevja in hodijo po travi. Če prizade
vni člani Hortikulturnega društva 
katerega otroka ali starejšega obča
na opozorijo, naj ne delajo škode r so 
nemalokrat deležni očitkov enih in 
drugih. Obmetavanje grobišča bor
cev z gnilimi jabolki, čebulo in jajci 
ter odlaganje zgnite ozimnice pa 
predstavlja ne samo vandalizem, 
temveč zelo nizko raven kultre. Tudi 
sam sem že poročal v Železarju o 
brezobzirnem obnašanju tistih, k i ob 
komemoracijah padlim borcem ne 
čutijo niti malo spoštovanja do ti
stih, k i so svoja življenja dali, da bi 
oni lahko stanovali v udobnih in le
pih stolpnicah. Ob vsaki komemora-
ciji so namreč balkoni »okrašeni« z 
raznim perilom, k i ga »morajo« suši
ti prav takrat, ko se kulturni Jeseni
čani, svojci, prijatelji spominjajo 
padlih za našo svobodo. 

Na podlagi vsega,'kar se dogaja v 
Spominskem parku, a izboljšalo se 
ne bo nikoli, saj bodo pri še tako vi
sokih in močnih ograjah naredili lu
knje, kakor so j ih naredili drugod (o 

tem prihodnjič), pozdravljam predlo
ge Marije Mikelj . 

Predlagam, da se vsi doprsni spo
meniki postavijo v parku pred ne
kdanjo gimnazijo. Pred levim trak
tom stavbe je dovolj prostora za po
stavitev skupnega spomenika ali do
prsnih kipov. Prostor je zelo pripra
ven za ureditev vsega^ kar bi bilo po
trebno pri spomenikih (cvetlične 
gredice, nočna osvetlitev in drugo). 
Tako bi tudi Tone Čufar »prišel na 
svoj trg«. Seveda bi bilo s »trga« po
trebno odstraniti staro stanovanjsko 
hiši in prepovedati parkiranje vseh 
vozih, okolje pa urediti tako, kakor 
se spodobi. Za parkiranje vozil je do
volj prostora za stavbo gledališča, za 

kar je že tudi narejen dostop. Loka
cija pred stavbo gimnacije ima po 
moji oceni prednost pred vsako dru
go rešitvijo. Spomeniki bi bili v sre
dišču Čufarjevega trga, tu je naš kul
turni center, gledališče, knjižnica, 
kino, radio Triglav in stavba gimna
zije, k i tudi predstavlja pomemben 
zgodovinski in arhitektonski spome
nik naše preteklosti. V bližnji pri
hodnosti se bo v stavbo gimnazije 
(tako jo ves čas imenujem zato, ker 
to stavbo še vedno poznamo le pod 
tem imenom) vselila še ena osnovna 
šola, to pa je priložnost, da varstvo 
in ureditev okolja spomenikov prev
zamejo šola in učenci. Poleg tega bi 
bili spomeniki postavljeni na enem 
najlepših mest na Jesenicah. 

S tem prispevkom in s svojim 
mnenjem se priključujem »javni an-, 
keti«, k i jo predlaga Marija Mikelj . 

Franjo Ropret 

JESENIČANI 0 0K0LJU, 
Člane turističnega podmladka OŠ 

Tone Čufar je zanimalo, kakšno je 
mnenje Jeseničanov o okolju, kultu
ri in turizmu. Odločili smo se in se
stavili vprašalnik. 

Anketirali smo 120 oseb (51 mo
ških in 69 žensk) v starosti od 18 do 
79 let. Pa si poglejmo rezultate: 

A) Okolje 
Vsi anketiranci so bih mnenja, da 

Je naše okolje bolj ali manj onesna
ženo. V takem okolju se počutijo 
SLABO (kot riba na suhem) in 73 % 
anketirancev se po svojih močeh tru
di za čistejši jutri. Naj za tiste, k i ni
majo idej, navedemo nekaj prepro
stih, vendar učinkovitih ukrepov: ne 
hodimo po zelenicah, ne mečemo od
padkov po tleh, pospravljamo za sa
bo. . . Da je okolje tako, kot je, imajo 
po mnenju anketirancev največ za
slug starši, otroci in hišni sveti. 
Vsem omenjenim naj bo to v premi
slek in skušajo naj čim hitreje oprati 
črn madež. 

Deseto partizansko srečanje v Podnartu 
V soboto, 11. aprila, je bila v domu kulture v Podnartu programska kon

ferenca K O ZZB NOV Podnart. Na začetku so konferenco pozdravili pionirji 
pionirskega odreda Alojz Rakovec iz osnovne šole Ovsiše s šopkom, kratko 
igrico in partizansko pesmijo. 

' Na konferenci so potrdili poročila 
o minulem delu in ugotovili, da so 
borci NOV v K S Podnart še vedno 
želo aktivni,-saj aktivno deluje še 
vedno 30 odstotkov članov K O ZZB 
NOV Podnart. V razpravi je predsed
nik občinskega odbora ZZB NOV 
Radovljica Slavko Staroverski — 
Metod spregovoril o mednarodnem 
položaju, k i ima tudi na Jugoslavijo 
negativne vplive. Pojasnil je negati
vne pojave meščanske desnice, na
cionalizmov in ponarejanje zgodo
vinskih dejstev iz NOV. Pojasnil je 
tudi, kdo ima pravico do priznavalni
ne in kakšen je postopek za. pridobi
tev priznavalnine ter kdo še lahko 
uveljavi posebno dobo. Opisal je de
lovanje dispanzerjev za borce NOB, -
problematiko zdraviliščnega zdra
vljenja borcev, ker je vedno več bol
nih in glede na starost potrebnih 
zdravljenja, sredstev pa ni dovolj. 
Da bodo imeli vsi umrli člani ZZB 
NOV borčevski venec, bo za vseh 
dvajset K O ZZB NOV v radovljiški 
občini naročil in plačal venec občin
ski odbor, vence pa bodo dobili pri 

Potočnikovi na Bledu. Po razpravi so 
sprejeli program dela za letošnje le
to, ki med drugim predvideva sode
lovanje članov na vseh kulturnih in 
partizanskih prireditvah, še pred
vsem ob 45 - letnici bojev na Lipni-
ški planini, k i bo v mesecu septem
bru. Nadzorovali bodo vzdrževanje 
spominskih obeležij, k i j ih imajo v 

K S sedem. Tudi v prihodnje bodo 
aktivno ' sodelovali v organih K S , 
DPO in društvih. Pionirjem, njiho
vim mentorjem in ravnatelju šole 
Miheliču bo dal odbor pisno prizna
nje za redno skrb za gvetje in sveče 
ob spominskih obeležjih in za sode

lovanje na vseh kulturnih in parti
zanskih prireditvah. Letos v maju 
ali juniju bodo v Podnartu pripravili 
že tradicionalno deseto partizansko 
srečanje. 

Cir i l Rozman 

Lepe rože in varstvo okolja 
Komisija za »Lepe rože in varstvo okolja« pri Turističnem društvu 

Jesenice je ugotovila, da so si v letu 1986 posebno prizadevali pri okra
sitvi Murove, Kosove ulice in Rogljeve ulice z rožami in zelenjem na
slednji prebivalci: 

Marija Baš, Francka Hafner,.Damjana Kavalar, Ela Kelvišar, Ire
na Kelvišar, Rezka Lipovec, Mi lka Marn, Anka Olipic, Elica Potočnik, 
Minka Pesjak, Ivanka Pleš, Tončka Ravnikar, Marica Razinger, Jerca 
Razinger, Milica Šebjanič, Mihela Višnar, Zlata Višnar, Viljemka Ži-
danek in Ivanka Žerjav. , 

Fosebno lepe rože so imele tudi naslednje: Antonija in Bojana 
Lavtižar, Cilka Polka, Francka Puc, Kati Puc, Vali Ravnikar, Breda in 
Joško Tigeli, Jana Višnar in Joži Višnar, ki bi sicer zaslužile za priza
devnost ZNAČKO. Ker pa so značke že prejeli, j ih lahko le še posebej 
pohvalimo. Turistično društvo 

Jesenice 

KULTURI IN TURIZMU 
B) Kultura 
72 % anketirancev je mnenja, d 

je na Jesenicah premalo kulturni 
prireditev. Vsi ugotavljajo, da se je 
novo kinodvorano kulturno življenj 
povzpelo za eno stopničko. Najbol 
obiskana sta gledališče in kine 
manj pa je obiska v salonu Dolik i : 
Kosovi graščini. Po vseh kulturni! 
ustanovah se pojavljajo posamezn 
ki , k i kažejo svojo kulturno nevzge 
jenost. Če hočemo, da se bo obisk 1: 
kovnih in kiparskih del povečal, mc 
ramo zagotoviti strokovno vodstve 
menijo anketiranci. 

C) Turizem 
Jesenice so po domovini in deln 

tudi v tujini znane po hokejistih i 
železarni. Turistična ponudba pa p* 
ša. Verjetno vsi, ne samo anketirar 
ci, opažamo, da je gostinska ponuc 
ba revha. Trenutno najbolj obiskai 
lokali so: kavarna-slaščičarna Aupii 
Lipa in Caffee Čedo. Ljudi privlai 
predvsem čistoča in dobra postre 
žba; v ostalih lokalih pa je odnos ne 
takar — gost še vedno šibka točke 
Najpogosteje obiskani kraji izvei 
mest so Rovte, Martuljek — Sredn; 
vrh, Tamar — Planica. 

Poglejmo si še razmišljanja ank 
tirancev na vprašanje: Kaj pričak' 
jete od nove jeklarne in karavanšk 
ga predora? Na eni strani so zagi 
vorniki teh projektov — kvalitetne, 
še jeklo, čistejši zrak in manj obr< 
menjeno mestno jedro, na drugi p 
pesimisti, ki menijo, da se bodo ra; 
mere v okolju še p o s l a b š a j stopnj 
onesnaženosti pa bo večja. Šele ča 
nam bo pokazal koristi oziroma pc 
manjkljivosti teh projektov. 

Dragi občani! Upamo, da ste z ze 
nimanjem prebrali ta sestavek. Vei 
jetno je interes vseh, da ohranjam 
našo dediščino in jo pustimo tak 
kot smo jo dobili. To pa bomo lahk 
uresničili le, če se bomo s skupnin 
močni borili za lepši in čistejši jutr 

Hkrati vam sporočamo, da je o 
21. do 24. aprila teden za čisto okol; 
na Jesenicah. Udeležite se akcije \ 
vsak naj počisti pred svojim pragoi 

SeSaj, ko je sneg skopnel, bodo 
akcijo spet stopile » Zelene straže 
To smo člani turističnih podmladkt 
na OŠ, ki pregledujemo okolje. Pr 
poznali nas boste po zelenih trak 
vih na rokah. Prosimo, da naše gra 
in pohvale jemljete resno in skuša 
stvari popraviti. Tudi to je prispevt 
za lepše in čistejše okolje. 

Turistični podmladek 
OŠ Tone Čufar 
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Najboljši spisi s tekmovanja v znanju 
materinščine za Cankarjevo bralno značko 

Čudno je živeti tako drug poleg drugega 
in ne poznati obrazov« 

O tekmovanju v znanju materinščine za Cankarjevo nagrado smo poro-
Salí v Zelezarju .Tokrat objavljamo najboljše spise z vsake stopnje. 

Vračam se v svet, ki bi ga rada živela 
Črte iz mojega življenja 

Štirinajst poletij i n štirinajst rfm 
•e za mano. Rekla bi , da je to šele po-
nlad mojega življenja. A ko se oziro-
na v preteklost, v lepe in žalostne 
logodke, k i so oblikovali moj značaj, 
spoznavam: 

»So črte, k i so bile smernice, črte, 
d so moje otroštvo za zmeraj zazna-
novale. Črte igre, narave, samote, 
j r an j a . . . « 

Bila sem otrok narave. Vsepovsod 
>krog mene gozd, zvončki, cvetje. 
Vsepovsod okrog mene mir in samo-
a, samota! Kako bridko sem jo ob-
üutila, ko mi je po razžaljenem licu 
stekla solza. In kako vesela sem bila, 
co sem si lahko zvečer zadovoljna 
:ašepetala: Zdaj vem, samota ni le 
irenkoba, ampak tudi in predvsem 
voboda! Svoboda, k i mi je ne more 
¡ratiti nihče, svoboda, k i je vedno le 
noja, popolna in večna. 

Ljubila sem cvetje, pravo cvetje, 
d živi in umira. Čeprav še nisem do-
iro zakorakala v življenje, sem že 
'.aúpala vanj, verjela v moč, k i mi jo 
e dajalo, in v veselje, k i mi ga je 
7sak dan pošiljalo sonce. V mojih 
)čeh so cvetele zvezde, sonce in-lu
ía, nebo in cvet. Cvetele so in v meni 
;e podpirale misel, da sem kot otrok 
iudovit ustvarjalec, umetnik, čarov-
dk . . . 

Prišel je dan, ko sem odšla v svet. 
)klepala sem se mamičine roke, kot 
»i se bala, da me bo veter, k i ga 
•ploh ni bilo, kot zrelo tepko odnesel 
¡roe iz varnega zavetja. Qeprav le za 
íekaj dni je bilo zame to potovanje v 
lovo, neznano deželo, med nove, ne-
mane ljudi, v svet, kjer so bile stvari 
[rugačne, kot so se mi zdele. Vrni la 
era se večja in bolj zrela in zopet 
em lahko opazovala ljudi, k i so se 
d nekod, kot jaz, vračali z drugačni-
01 obrazi. Šele danes, ko veter odna-
a moje misli nekam v daljavo, vem, 
la je bilo to moje zgodnje spoznava-
ije z življenjem boj za osamosvoji-
sv, za obstanek v svetu in da je s 
;m prišla tudi zgodnja želja po to-
lem domu in veliki ljubezni. 
Tako prerojena sem hitela naprej 

o svoji poti, z vsakim korakom sem 
e bolj zlivala v svoj svet igre. Igre s 
unčkami, s pajaci in velikani, igre z 
5senjmi konji so me tako prevzele, 
a bi se pravzaprav morala vprašati: 
le bil to svet igre ah igra sveta?« 
Karkoli je bilo, minilo je, ko je čr-

2 mojega življenja presekala ovira 
- šola. Prevelika je bila za drobno 
ekletce, katerega srčece je bilo veli-
0 komaj za pest. Prevelika je bila, 

' a, in premočna. Betonske stene so 
le preganjale čez dan, velika nihaj-
a vrata so mi poplesavala pred oč-
1 v spanju. In zjutraj, ko mi oči še 

niso izgubile sanj, se mi je že prika
zovala zelena tabla. 

Premagala sem strahove, a še ved
no se mi zdi, da je šola zamaknjena 
v mrak srednjega veka in da so na 
njenem pročelju z velikimi črkami 
zapisani vsi cveki in dvojke. A ven
dar, šola mi je dala knjige. Začela 
sem jih imeti rada, kajti odpirale so 
mi vrata v svet, ki ga nisem poznala, 
v svet pravljic in kodrastih oblakov. 
Iz njih sem spoznavala svet, takšne
ga, kakršen je, vanje sem prelila 

svoje misli, v njih so moje igre po
stale lepše in iz njih sem črpala spo
znanja, k i so bila potrebna, da je iz 
dekletca postalo dekle, ki zna misliti 
in čutiti. Knjige so mi pomagale 
odrasti. 

Zdaj se oziram v svet, k i bi ga ra
da živela, v svet preproste fantazije, 
svobode, presenečenj, upanja in lju
bezni. S pogledom tipam po prete
klosti in se nasmiham, ko se spomi
njam napisa na prvi strani" knjige 
Na večerji s krokodilom. Vem, moj 
svet otroštva in iger je za vselej mi
nil, a os.tale so črte, ostali so spomini 
in misel: »Času je usojeno mineva
nje, drobce lepote pa je vredno oteti 
pred pozabo:« 

Darja Pogačnik, 
OŠ dr. Josipa Plemlja 
Bled 
1. stopnja 

Grum 

Bele, hladne stene. Le tu in tam 
tenak črn ris, ki kakor odsev ustvar
jalne nemoči proseva na plan. Črn 
ris — in temne sence. Sence, k i se gi
bljejo počasi, k i se nemo srečujejo, 
k i prehajajo druga v drugo — brez
krvne so in kažejo le obrise ljudi, k i 
so zagledani, pogreznjeni v svojo no
tranjost, kakor bi bil to edini resni
čni svet, k i obstaja in za katerega se 
je vredno boriti. 

Ne vidijo obrazov okoli sebe; še la
sten obraz se j im zdi tuj, neresničen 
in odbijajoč. Ogledalo je izgubilo 
svoj pravi pomen. Morda zrcali prav 
tisto, česar sami niso pričakovali in 
kar j im vzbuja strah. Strah pred ne
navadnim jazom, k i ga ne znajo brz
dati, k i j im kakor podivjana žival po
begne z vajeti. Radi bi umirili to ži
val, radi bi se rešili te tesnobe, toda, 

bolj ko se trudijo, bolj ko so prepri
čani, da so na pravi poti, bolj se j im 
oddaljuje tisti resnični cilj, tista ču
dežna svetilka, k i jo ovija vse gostej
ša megla. In potem, kakor izgublje
ni, tavajo v megli, v brezkrajnih pro
stranstvih svoje notranjosti. 

Po drobnih koščkih trpinčijo ter 
secirajo sami sebe in tiste drobce, k i 
ostanejo, čaka ponovno neusmiljeni 
nož, k i j ih razreze do poslednje mo
lekule, do poslednjega atoma. Tako 
so zaposleni s to kruto igro, da ne po
znajo obrazov okoli sebe, ne vedo, da 
tudi drugi živijo, ne morejo doumeti, 
da niso sami in da se tudi drugi ne 
počutijo kakor kamen, k i ne čuti bo
lečin, kadar ga kdo vrže proč, kakor 
trava, k i molči, kadar jo kdo pohodi. 

Mateja Porenta, 
3. stopnja 

Nekaj bi vam rad povedal 
Miško Kranjec 

Tekmovanje za in o slovenskem 
jeziku. Slovenščino imam rada, saj 
je vendar moj materin jezik. Glavna 
tema — Miško Kranjec. Ta skromni, 
ljudski, tako poetični prozaist, ki se 
je trudil, da bi nam približal svet, k i 
ga je najbolj ljubil, svet, iz katerega 
so pognale njegove korenine. 

Njegova dela, labodji spev prek
murskim malim ljudem, z-neizmer
no silo Kranjčeve izrazne moči pose
gajo v srčiko našega bistva in nam 
pripovedujejo — o človeku. 

Nisem poznala Kranjca, ne njego
vih del, šele počasi sem se hotela in 
na neki način tudi morala vanj po
globiti tudi sama. Prevzel me je svet 
ob Mur i . Prekmurski ljudje, njihove 
misli in njihova duša. Ljudje, k i so 
ob trdem delu in skromnem plačilu 
hoteli zaživeti človeka vredno življe
nje. 

Odhajali so v mesta ter se vedno 
znova vračali, da bi na svoji zemlji, 
na svoji rodni grudi našli moč živeti 
tudi naprej. Da, tudi odšh so nekate
r i in se niso nikoli več vrnili . Pogol
tnil j ih je svet Kakor Marto v Pove
sti, k i jo je ravno ta svet vabil v no
vo, lepše življenje. Nihče ne ve, niti 
tisti, k i so jo najbolj ljubili, če se je 
sploh ozrla, če jo je sprgjetel le kan
ček obžalovanja, ko je z eno samo 
potezo izbrisala svojo preteklost; ah 
pa je še naprej živela v svetu iluzij, 
k i j i bodo nekoč prinesle propad. 

Toda v ljudeh živijo tudi iluzije, k i 
j im pomagajo preživeti. Pomagale 
so Katici , da je bila njena duša, tako 
rahla in vendar tako grdo poteptana, 
sposobna prenesti in odpustiti hude 
besede, k i j ih ni bila vajena; da se je 
kljub ponižanju dvignil njen glas s 
kora kakor slavček v pomladni dan, 
najprej tih in plašen, nato pa vedno 

~~bolj vznesen, sladek in mil in zapla
val nad ljudmi v cerkvi. Ko je tam 
na bregovih Mure klicala Petra. Ko-

štrco, se je iz njenih prsi utrgal spev, 
poln topline do tistega, za katerim je 
hrepenelo njeno srce; hkrati pa je to 
čuteče srce slutilo, da se bliža gren
ka ura slovesa. 

Katica je bila zmožna odpovedova
nja. Le-tega ni poznal Peter Zavrh, 
katerega je vsako noč obiskoval sta
r i bog slovenskih gora, ah pa njegov 
stričnik, mladi gospodar z Rakovni
ka. Čeprav bi lahko živela srečno, j i 
ma je kljub bogastvu, morda pa prav 
zaradi tega otrdelo srce. 

Mišku Kranjcu se to ni zgodilo. 
Njegov čuteči duh je še vedno med 
nami. V svojih delih nam izpričuje 
ljubezen do svoje zemlje, do svojih 
ljudi ter do človekove največje vred
note — človeka samega. 

Valentina Gorišek, 
2. stopnja 

DOMISLICE 
IN REKI V ŠALJIVI 

PRE0BLEKI 
Pri ocenjevanju lastne pa

meti je odkril visok odstotek 
kakovostne neumnosti. 

Priprt med vrata zgodovine 
piše spomine: in pušča ljud
stvo na prepihu. 

Tako dolgo so ga delile sub
jektivne sile, da se je izšel v 
objektivno ničlo. 

Če kar naprej tiščiš glavo v 
pesek, res ne boš videl, kdaj ti 
bo odneslo rit. 

Benjamin Gracer 
Dimniki (foto I. Kučina) 

Sašo VRDOUAK 

Pot v krizo 
Namen tega prispevka je seznaniti tiste, ki jih zanima, in 

i obenem nimajo pregleda nad dogajanji na področju gospo-
irjenja, bodisi zaradi pomanjkljivega znanja s tega področja 
odisi zaradi nezadostnosti informacij, največkrat pa kar iz 
beh vzrokov, s temeljnimi procesi, ki so naše gospodarstvo , z 
jim pa vso družbo, pripeljali v krizo. Poudarjam seveda le te-
leljne poteze, toliko, da je razvidna »rdeča nit« in povezava 
led posameznimi področji, z narodnogospodarskega vidika. 
)mejujem se na področje posojilno - denarne politike ter in
vesticijske in zunanjetrgovinske politike. 

Da je naša inflacija sistemske narave in da dejansko 
ploh omogoča delovanje gospodarstva, sem že pisal. Vendar 
ja vedno ni bila tako visoka; do tega smo prišli postopoma. 

Po vojni smo dosegah visoke stopnje gospodarske rasti, 
:ar je povsem razumljivo (visok elan, industrializacija, elektri-
ikacija, obnova in izgradnja). Rast je sprva temeljila pred-
sem na prispevku delovne sile in kapitala, skozi vse obdobje 
:0 danes "v pretežni meri na podlagi ekstenzivnih investicij. 
Problematičen je že ta ekstenzivni razvoj, k i je v prvi fazi seve-
la nujen, nato ga je treba na določeni stopnji razvoja zamenja-
i z intenzivnim. Tega Jugoslavija do danes še n i storila. Eden 
d vzrokov oziroma možnih razlag, zakaj smo trmasto ostali 
r i ekstenzivnih investicijah, je gotovo ta, da denarja za inve-
ticije nikoli ni bilo pretežko dobiti. Če je nečesa dovolj, se po 
episanem pravilu neracionalno trosi. Sprva je prevladovala 
kspanzivna denarna politika (1), v letih, ko je bila vodena re-
triktivna (2), pa ta ni imela pravega učinka na porabo — zara-
i pojava t.i . sive emisije znotraj gospodarstva (3). Povprečna 
brestna mera je bila za bančna posojila vedno realno negati-
na, kar pomeni, da so neto dolžniki zarad< inflacije realno pri-
obivali premoženje, neto upniki pa ga izgubljali, čeprav so 
olžniki posojila formalno vračali po veljavnih obrestnih me-
ah. Gospodarstvo je kot neto dolžnik dobivalo, bančni sistem 
ot neto upnik pa izgubljal sredstva (beri, j ih praktično v dolo-
eni meri — odvisno od višine obrestne mere — podarjal poso

jilojemalcem, fj. gospodarstvu in prebivalstvu. Proračun puš
čam ob strani). Na ta način je prišlo na eni strani do velikih 
izgub v bančnem sistemu, k i j ih danes najraje predstavljajo 
kot nepokrite tečajne razlike, k i niso nič drugega kot fiktivna 
aktiva. V tem okviru so tudi »prave« nepokrite tečajne razlike, 
k i izvirajo iz posojil v naši valuti na podlagi deviznih vlog pre
bivalstva in gospodarstva. Ta posojila so bila dana po takrat 
veljavnem deviznem tečaju v dinarski protivrednosti po dolo
čeni obrestni meri, in zdravo. Dinar je nato lepo padal, vred
nost obravnavanih posojil pa ni bila nikoli revalorizirana in od 
tod izvirajo zdaj nepokrite tečajne razlike, ki pomenijo danes 
že blazno visoke zneske. Te bo treba čimprej pokriti." 

Kreditno denarna politika nam je prinesla torej kup izgub 
v bančnem sistemu, katerih največji del je lociran v Narodni 
banki Jugoslavije. 

Kako pa je v gospodarstvu? Poglejmo področje investira
nja. Narodno - gospodarsko, gledano lahko rečemo, da nismo 
imeli nikoli izdelane in dorečene razvojne strategije in da eko
nomska politika ni zagotavljala racionalnega vlaganja nalož
benih sredstev. Da se gospodarstvo ne bo obnašalo kot dober 
gospodar, se v razmerah poceni oziroma skoraj zastonj denar
ja še da razumeti, čeprav bi pričakovali', da bodo kolektivi to 
»darilno« akcijo izrabili za povečanje svoje uspešnosti in eko
nomske moči ob vsestranski poslovnosti, ne pa za lagodno ži
vljenje, k i kasneje preko životarjenja na robu zloma vodi v 
zlom gospodarstva kot celote. Toda pričakovanja^so eno, stvar
nost pa drugo. Torej, kljub temu, da smo namenjali za investi
cijsko porabo velik delež družbenega produkta, to ni obrodilo 
pričakovanih sadov. Ker do posojil ni bilo težko priti in ker so 
ta v določeni meri pomenila dejansko dotacije, je bila učinkovi
tost investiranja vedno v drugem planu, v nasprotju z deklari
ranim, seveda. Kriterijem investiranja, metodam za presojo 
učinkovitosti investiranja, podjetniškim, sektorskim in narod
nogospodarskim vidikom vlaganja, komplementarnosti in 
kompatibilnosti investicij, itd. se ni posvečalo potrebne pozor
nosti. Rezultat je neustrezna gospodarska struktura, nastala 
ob neupoštevanju relativne redkosti in terito
rialne razmeščenosti proizvodnih faktorjev, predvsem delovne 
sile, surovin in materialov ter kapitala. Ta struktura je neus
klajena tudi z vidika kapacitet, kar spet povzroča in spodbuja 
inflacijo — strukturno (4). Naj bo dovolj o investicijski politiki, 
čeprav to še zdaleč ni vse. Morda bi kazalo omeniti še, da je 
ekonomski politiki uspelo povsem zlomiti agrarni sektor in da 

se tudi na področju infrastrukture, predvsem prometne, ne 
moremo pohvaliti. Bistveno pri vsem skupaj je, da investiramo 
zato, da se nam bo to splačalo, na kratko povedano, tako, da 
lahko vrnemo izposojena sredstva in še akumuliramo, ne pa, 
da izkazujemo izgube in se moramo naprej zadolževati zaradi 
golega preživetja. V globalu je prišlo prav do te situacije — go
spodarstvo, k i je posledica oziroma rezultat preteklih vlaganj, 
se je komaj sposobno enostavno reproducirati in ni zmožno 
vračati dolgove po ekonomskih načelih. Svojo vlogo igra tu še 
proračun, ki je glede na finančno sposobnost gospodarstva in 
na rezultate administriranja odločno prevelik in ki je, kot sem 
že navedel v enem od prejšnjih člankov, glavni generator infla
cije pri nas. 

Gospodarstvo je danes torej kljub pretvorbi bančnega ka
pitala v svoja sredstva (poslovni sklad) skozi inflacijo in kljub 
velikemu investiranju v preteklosti precej revno. Do tega ni 
prišlo čez noč, ampak je bil to dolg proces, samo da javnost dol
go časa ni vedela, kaj se dogaja. Dejansko stanje se je namreč 
prikrivalo in prikazana je bila navidezna uspešnost samouprv-
nega sistema — vse na račun deviznega zadolževanja doma in 
v tujini, o katerem javnost ni bila obveščena. S tem smo krpah 
luknje, dokler je šlo, oziroma dokler ni bilo treba začeti posoji
la vračati. Takrat smo naenkrat zvedeli o mihjardah ameri
ških dolarjev dolga, malo ali nič pa o tem, kje in kako je bil ta 
dolg porabljen. Navedeno časovno spada na konec sedemdese
tih in v začetek osemdesetih let. 

Torej, namesto da bi država poskrbela za sanacijo izgub v 
bančnem sistemu in v gospodarstvu z najetjem zunanjega dol
ga, tega ni storila in je tako povzročila še večje težave. Skrajno 
nerazsodno dejanje, ki nima opravičila. Gospodarska rast se je 
tako z leti postopoma zmanjševala, dokler ni zastala, ob visoki 
inflaciji, k i še naprej narašča. Razmere stagnacije torej, kjer 
gre za prerazdeli evanje družbenega produkta med posamezni
mi družbenimi skupinami ob hkratni gospodarski stagnaciji in 
vedno hujšem pregrevanju gospodarskega stroja. 

Rezultat je torej, če na kratko povzamem, velika izguba v 
bančnem sistemu, velike izgube v gospodarskem sistemu, kup 
dolgov, k i niso ustrezno revalorizirani na relaciji gospodarstvo 
— bančni sistem in milijarde deviznega dolga. Stanje pred ko-
lapsem. . 

In zdaj še nekaj besed o problematiki vračanja deviznih 
dolgov. Pri tako neučinkovitem in nizko produktivnem gospo
darstvu, kot je naše, je to resen problem, posebncob tako viso
ki inflaciji. Začnem naj s trditvijo, da dolgov tujini ne bomo 



Sergej Andreevski: 
Slikam, to pomeni, da živim 

POVSOD sMO LUTKARJI DOMA 

Jutri, v petek, 17. aprila, bodo ob 18. uri s krajšim klavirskim recitalom 
pianista Draga Ažmana odprli že osmo letošnjo razstavo. Po štirih letih, od
kar so se v razstavnem salonu DOLIK DPD Svoboda Tone Čufar Jesenice 
prvič srečali z makedonskim umetnikom Stojanom Razmovskim, sicer žive
čim v Postojni, salon ponovno odpira vrata mlademu umetniku iz SR Make
donije, akademskemu slikarju Sergeju Andreevskemu iz Skopja. 

Slikar Sergej Andreevski je bil ro
jen 14. julija 1960 v Skopju, kjer je 
leta 1985 tudi diplomiral na Fakulte
ti za likovno umetnost pri profesorju 
Petru Mazevu. Že v času študija je 
prejel nagrado »najboljši študent 
druge generacije, slikarstvo« (fakul
teta mu nagrade ni izplačala in ga 
tako kaznovala zaradi »predrznosti«, 
ker je samostojno razstavljal že 
pred diplomo), prejel pa je tudi od
kupno nagrado Muzeja sodobne 
umetnosti v Skopju. 

Ime Sergej a Andreevskega, pravi 
kritik Vladimir Veličkovski, povezu
jemo z mlado generacijo makedon
skih imetnikov, k i so se s svojimi po-
membnimi neoekspresionističnimi 
ustvaritvami prepričljivo najavili v 
zadnjih letih. V svoje slikarstvo Ser
gej vnaša klasična sporočila in la
stne izkušnje in za prenašanje no
tranjega psihološkega razpoloženja 
na sliko išče ustrezno likovno formo. 
Gre za temperamentnega umetnika, 
ki svoj duhovni nemir prenaša (kot 
intimno izpoved) v figure napetih 

form, k i se prepoudarjene in defor
mirane razširjajo po vsej površini 
slike. Ekspresivnost celote oblikuje 
v spopadu elementov psihološke in 
likovne narave v prizadevanjih, da 
se čim bolj uravnovesijo. Notranji 
nemir in razdvojenost se v njegovih 
delih kažeta v nekaterih komponen
tah: predvsem v poudarjeni prisotno
sti dveh figur in dveh likov, posta
vljenih v različne odnose zbliževanja 
in oddaljevanja, ljubezni in sovra
štva, v nasprotju rdeče in zelene bar
ve in to v njunih močnih in »nevar
nih« niansah. 

Trdnost forme je nagrizena z nje
no pikturalno analizo, kontinuirana 
linija in robustna forma pa sta na 
določenih mestih prekinjeni, da bi 
poudaril spremenljivost zajetnosti 
in površine. Prepoudarjene figure, 
obdelane kot posebne celote, raztre
sene in povezane, se istočasno kaže
jo surovo in nežno, na nenavadni na
čin arhaično in maskirano. 

Upoštevaje sporočilnost teh del, 
psihološki naboj in likovne, še zlasti 

Uspešna predstavitev 
opernih arij 

Amatersko gledališče Tone Čufar Jesenice je za zadnji koncertni abon
ma v tej sezoni v soboto, 11. aprila, pripravilo večer opernih arij. Nastopili so 
solisti Ljubljanske opere: Olga Gracelj (sopran), Milena Morata (sopran) in 
Jaka Jeraša (bariton) ob spremljavi pianista Igorja Švare. 

Nastop znanih solistov je bi l prije
ten koncertni dogodek, na nivoju re
sne glasbene prireditve. Gracljeva in 
Je raša sta »stara« znanca jeseniških 
ljubiteljev resne glasbe. Je raša je 
domačin, Gracljeva pa z Bleda. Oba 
sta že nastopala na Jesenicah in j ih 
ni potrebno predstavljati. Olga Gra
celj še posebno uspešno nastopa na 
raznih solističnih koncertih doma in 
v tujini in sodi v sam vrh naših ope-
rih in koncertnih pevk. Jeseničanom 
manj znana Milena Morača je kon
čala Akademijo za glasbo v Ljublja
ni in je od leta_ 1981 solistka v Lju
bljanski operi. Že leta 1979 je prejela 
drugo nagrado na mednarodnem 
tekmovanju Mario del Monaco v V i l -
la Manin — Italija. Na odru Lju
bljanske opere nastopa v operah: Ri -
goletto, Lucia Lamermoor, Seviljski 
brivec, Kapljice za ljubezen, Don 
Pasquale-, Zvedava ženska in v dru
gih. Uspešno gostuje doma in v tuji
ni. 

Ljubljanski umetniki so se na Je-' 
senicah prestavili s popularnim in 
tudi zahtevnim sporedom, ki je bil 
poslušalcem v pravo slast. 

Vse arije in dueti so bih zapeti pri
srčno, z dobrim glasbenim okusom, 
pevsko izenačenostjo, kontinuira
nim lokom izraznih občutij. Lahka 
izpeljava visokih partov obeh sopra-
nistk in žlahtni glas baritona so 
omogočili kar najboljše in najlepše 
vsebinsko posredovanje zapetih spe
vov. Vsi trije pevci imajo izreden po
sluh za dinamično niansiranje od 
prodornih fortov do najlepših piani-
simov, s polno pevsko (podčrtal F. 
R.) dikcijo. Z izredno muzikalno in 
glasovno tehnično dovršenostjo so 
še enkrat potrdili spoznanje, da je 
najlepši instrument človeški glas. 

Klavirski delež je prispeval Igor 
Švara. Njegova spremljava je bila 
zvočno natančno odmerjena in je 
prispevala velik delež k skupnemu 
umetniškemu dosežku. 

To je bil zanesljiv umetniški na
stop, k i je prikazal del glasbene in 
umetniške dejavnosti nastopajočih, 
poslušalce pa razveselil, da so v ne 
prav posrečenem ciklu abonmajskih 
koncertov le prišli na svoj račun. 
Vse je dobro, če se dobro konča! 

Franjo Ropret 

pikturalne vrednosti, lahko rečem, 
da Sergej Andreevski zanesljivo in s 
samozaupanjem osvaja prostore sli
karstva kot eden tistih umetnikov, 
ki prispevajo k spremembi in sveže
mu valu sodobnega makedonskega 
slikarstva, končuje svoje'razmišlja
nje likovni kritik Vladimir Veličkov
ski. * 

Razstava slik akademskega sli
karja Sergej a Andreevskega iz 
Skopja bo v razstavnem salonu DO
L I K na ogled do vključno 29. aprila. 
Salon je odprt vsak dan, razen sobot 
popoldan in nedelj, od 9. do 12. ure in 
od 16. do 19. ure. 

XIV. mednarodni 
festival 

amaterskega filma 
Jesenice 

Pod pokroviteljstvom Skup
ščine občine Jesenice, Zveze 
kulturnih organizacij Jeseni
ce in konference osnovnih 
organizacij sindikata Železar
ne Jesenice bo na Jesenicah 
od 16. do 18. aprila pote
kal XTV. mednarodni festival 
amaterskega filma, na kate
rem sodelujejo filmi iz sedem
najstih evropskih in izvene-
vropskih držav. Festival bo 
potekal po naslednjem pro
gramu: 

— 16. aprila: ob 19. uri slo
vesna otvoritev festivala s 
kratkim kulturnim progra
mom, ki ga bosta izvajala pia
nist Primož Kerštanj in po-
zavnist Domen Jeraša, in 
predvajanjem izbranih filmov; 

— 17. aprila: ob 16. in 
19. uri predvajanje izbranih 
filmov; 

— 18. aprila: ob 15. uri 
predvajanje najboljših špor
tnih in planinskih filmov, ob 
18. uri podelitev nagrad in 
predvajanje najboljših nagra
jenih filmov s krajšim kultur
nim programom, ki ga bo iz
vajal instrumentalni ansam
bel Centra srednjega usmerje
nega izobraževanja Jesenice. 

Vse prireditve bodo v dvora
ni Gledališča Tone Čufar Jese
nice. 
VZPOREDNE PRIREDITVE 

— 10. maja ob 18. uri v ga
leriji Kosova graščina otvori
tev razstave SODOBNE MA
KEDONSKE KARIKATURE, 
ki bo odprta do 5. maja; 

— 17. aprila ob 18. ur i otvo
ritev razstave slik akadem
skega slikarja Sergeja AN
DREEVSKEGA iz Skopja -
SR Makedonija, ki bo odprta 
do vključno 24. aprila. 

Ste že kdaj premišljevali, koliko 
dela je potrebno, da si lahko ogleda
te lutkovno igrico? Ne? Seveda ne, 
ko pa vse izgleda tako enostavno. 
Lutke skačejo po odru, igralci govo
rijo, najbrž kar berejo tekst.. . Le za 
kaj sploh rabijo vaje? Pa ste se po
šteno zmotili, če tako mislite. Treba 
je izdelovati vse lepo po vrsti, brez 
prehitevanja. 

V letošnjem letu smo se na naši 
šoli odločili za lutkovno igrico Zlato 
jabolko. 

Prav gotovo ste že slišali pravljico 
o žalostni kraljični, k i je nihče ne 
more spraviti v smeh. Lepa pravlji
ca, a s pomočjo naše izdelovalke lutk 
Anne Čeh, ki je napravila prekrasne 
lutke, režiserja Rada Mužana ter 
»lučmana« Pavkja Torkarja in Slav
ka Mežka, ki je uglasbil pesmico, 
nam je uspelo, da je igrica postala 
boljša, bolj živa, bolj razgibana kot 
pravljica. 

Pa pojdimoiepo po vrsti. Saj veste 
kako. Najprej smo določili vloge, po
tem smo se učili tekste in šele nato 
začeli z lutkami, kar pa tudi ni eno
stavno. Z lutko je treba živeti, se vži
veti v vlogo, k i jo igraš, in ko zmoreš 
vse to. . . no potem pa je ta stvar že 
bolj preprosta. 

Ko smo izdelali posamezne po
drobnosti, smo igrici dodali še glas
bo. Ob zvoku kitare in petju je pra
vljica postala živa, kar nekako resni
čna. 

Premiero smo imeli v šoli za otro
ke vrtca in seveda tudi za naše vrst
nike. 

Potem pa so se vrstili nastopi po 
vsej občini. Šli smo tudi v BoMnj na 

področno srečanje lutkovnih skupin. 
Selektorjem je bila naša igrica všeč. 
pa so nas poslali v Maribor na sreča
nje slovenskih lutkovnih skupin. Ne 
vprašajte, koliko veselja je bilo." Še t i 
nikoli se niemo z nobeno igrico (Žo- ^ . ' 
gica Nogica, Volk in sedem kozlič
kov) uvrstili tako visoko. 

Pa smo šli v Maribor 3. aprila. Lep 
dan. Z veseljem smo se vozili po av
tocestah in napeto čakali, da pride
mo na Štajersko. Najprej smo si ma
lo ogledali mesto, kjer smo obvezno 
oblezni vse večje trgovine. Nato smo 
si v lutkovnem gledališču ogledali 
zanimivo lutkovno igrico Cesarjeva 
nova oblačila. Po kosilu smo si na 
Pedagoški akademiji ogledali pred
stavo, k i so jo pripravile dijakinje 
pedagoške šole in nato v lutkovnem 
gledališču še igro lutkarja Cveta Se- . , 
verja Vodnjak življenja. Potem sme 
bih na vrsti mi. Imeh smo tremo, £ 
smo jo kmalu premagali in igrica je 
stekla. Prireditelji so nas obdarili s 
sladkarijami. Izročili so nam prizna 
nje, najbolj pa smo se razveselili po 
hvale gledalcev — navdušenega plo
skanja. Še na večerjo so nas peljali 
potem pa nas je naš kombi odpeli a! 
proti Gorenjski. 

Enajst mladih lutkarjev. Poskuša 
l i smo čim bolje predstaviti šolo, na 
šo občino. Mislim, da smo uspeh, to 
da brez naše Anne Čeh, režiserje 
Rada Mužana in drugih sodelavcev 
ne bi šlo. Uspelo nam je skupaj ir 
brez »HVALA« se ne moremo pošlo 
viti. 

Nataša Drolc, 8. r 
COŠ Gorenjskega 
odreda Žirovnica 

Stara Sava (foto: 1. Kučina) 

mogli nikoli vrniti, če ne bomo odstranili žarišč inflacije, kar 
pomeni temeljito preobrazbo, povezano z likvidacijami izgu
barjev in sploh vseh iracionalnosti v našem družbenoekonom
skem sistemu. Naraščanje inflaeije pomeni namreč narašča
nje naše neučinkovitosti in nekonkurenčnosti na svetovnih tr
žiščih, k i so bila, so in še bodo, pa če nam je to prav ali ne, 
kriterij uspešnosti posameznih nacionalnih ekonomij. Določe
no blago določene kvalitete se tam prodaja po določeni ceni, k i 
je največkrat nižja od naših prodajnih cen za tako blago, v ved
no več primerih celo nižja od naše stroškovne cene. Tako z iz
vozom v takih primerih dosegamo direktno izgubo, čemur pa 
se največkrat ne da izogniti, saj je treba izvažati, da bi prišli do 
potrebnih deviz za plačilo uvoza in zapadlih obveznosti iz na
slova zunanjega zadolževanja. Da je zmeda in z njo škoda več
ja, prispeva neobstoj izvozne strategije, noro in samomorilsko 
konkuriranje naših izvoznikov, kar znajo tudi uvozniki izrabiti 
v svojo korist in kar je povsem normalno (posli so posli — tu ni 
ljubezni) ter neobstoj deviznega trga, kar sili v izvoz vse, k i po
trebujejo devize. Še turizma, s katerim bi najlažje prišli do de
viz, pa tudi najhitreje in najceneje, ne znamo izrabiti, kot bi ga 
lahko. Tako je naša dejanska izvozna strategija izvoz za vsako 
ceno, k i dolgoročno pomeni ekonomski samomor. 

Dolgove je treba vrniti, kakor tudi zagotavljati sredstva za 
potreben uvoz, saj je jasno, da avtarkija (5) ni možna (sploh pa 
ne zdrava). Reprogramiranje dolgov ne pomaga kaj prida — 
pomeni le odložitev vračila in seveda plačilo še večjih obresti, 
torej podražitev izposojanja. Če inflaeije ne bomo obvladali, 
bodo cene še naraščale, tečaj dinarja napram konvertibilnim 
valutam še drsel (beri padal). Tečaj namreč mora padati v 
skladu z naraščanjem inflacije (dejansko sicer za tem nekoliko 
zaostaja), da se obdrži konkurenčnost naših proizvodov in sto
ritev (s tega vidika) in da ne pride do ekstremnih primanjklja
jev v tekoči trgovinski bilanci. Seveda smo na ta način v pri
merjavi z zdravimi gospodarstvi iz leta v leto na slabšem. Uvoz 
nas vedno več stane, mi smo za tujce vedno bolj poceni, tako 
da bi na koncu te zgodbe prišlo do prave razprodaje narodnega 
bogastva, saj bi bilo treba za določeno vsoto deviz izvoziti ved
no večjo količino blaga in/ali storitev. Zaključka nadaljevanja 
teh tendenc si najbrž ni težko predstavljati. 

Tako gospodarstvo lahko obstaja le ob državni zaščiti in 
pomoči (carine, subvencije, itd., itd.), k i daleč presega normal
ne okvire, saj bi ga odprtost svetu takoj uničila in to dobesed
no. Ampak tudi zaščita ima smisel le določen čas, po preteku 

tega časa jo je treba ukiniti, zaščitena gospodarska panoga pa 
mora zaživeti in se razvijati v pogojih konkurence ali pa propa
sti. Še toliko bolj velja to za posamezna podjetja. Ne pa, kot se 
dogaja pri nas, npr. z avtomobilsko industrijo, ki jo ščitimo že 
štirideset let, a nima kaj prida pokazati. 

V ozadju so razlike v produktivnosti dela in upravljanja 
(sistemske rešitve) posameznih nacionalnih ekonomij, k i nam 
niso ravno v prid. Samo, da se tega ne da nadomestiti z razni
mi administrativnimi pogruntavščinami, posledice se lahko le 
nekaj časa odlagajo, da bi kasneje udarile še močneje. 

Skratka, ekonomski sistem, kakršnega imamo, ni sistem v 
pravem pomenu besede, saj ni sposoben avtonomnega funkcio
niranja, je le iz nekonsistentnih ekonomskih politik skrpana 
celota, ki jo drži skupaj državna intervencija. Kot tak nudi ad
ministraciji obilico možnosti, da se postavi v vlogo odrešitelja, 
navideznega seveda, saj dejansko sama povzroča težave, kate
rih potem ni sposobna zadovoljivo reševati. 

Ekspanzivna investicijska politika tako ni dala pravih re
zultatov. Denar je bil v veliki meri vržen v veter, še več, oziro
ma še huje, uporabljen je bil za ustanovitev gospodarskih 
monstrumov (izgubarjev), k i po naši ustaljeni praksi še danes 
vegetirajo. Ekonomska politika j ih na silo ohranja pri življe
nju s stalno pomočjo na račun dobrih gospodarjev in vse skup
nosti. N i še daleč čas, ko smo se hvalili, kako malo (skoraj nič) 
stečajev je bilo pri nas, medtem ko se na zahodu vrstijo kot na 
tekočem traku. Tragikomično, mar ne? Danes uradno mnenje 
le ni več tako (vsaj deklarativno), še vedno pa nismo prepriča
ni, da je končno le treba resno začeti, kar nam dokazujejo dele
gatske razprave in stališča v zvezi z zakonom o sanaciji. 

Za konec naj samo ponovim ,da bo ceno za prehod iz nere
sne v resno ekonomijo na vsak način treba plačati, pri čemer 
je pomembno to, da mora biti ta čim nižja. In tako bo le, če bo
mo s prehodom začeli v najkrajšem času. 

Sedaj se na obzorju kaže svetla pega (zakon o obračun
skem sistemu, o amortizaciji, zakon o sanaciji, o kreditni poli
t iki in o bančnem sistemu), kako bo s tem dejansko v praksi, 
pa bomo šele videli. Predolgo je uradna politika zganjala socia-
lo, da bi to ljudje kar pozabili. Tega je večina preveč navajena 
in to smatra že najmanj za svoje neodtujljive pravice. Nezado
voljstvo, k i izhaja iz tega, lahko vpliva na zakonodajalca-v 
smeri odstopanj od začrtane politike. Saj pravim, bomo videli. 
Doslej smo bili že prevečkrat razočarani, da bi verjeli na prvo 
besedo. 

Opombe 
1) Značilno za tako politiko je, da centralna banka (Narodna ban

ka Jugoslavije) daje v obtok velike količine denarja po nizki obresuv 
meri. 

2) Za restriktivno posojilno — denarno politiko velja ravno nas
protno kot za ekspanzivno — kreditne ekspanzije ni, denar je pravilo
ma dražji kot v obdobju ekspanzivne politike. 

3) Gre za medsebojno neposredno kreditiranje podjetij v okviri, 
gospodarstva; denar se z lahkoto nadomešča z medsebojnimi terjatva
mi ali s finančnimi oblikami. Podjetja v to prisili pomanjkanje ban
čnega denarja zaradi priprtih kreditnih pip, finančna nedisciplina se 
poveča, država je dosledno ne sankcionira,- nedorečenosti oziroma na
pake, ki predstavljajo glavna žarišča naše inflacije. 

4) Kot strukturno pojmujemo inflacijo, ki je posledica neusklajene 
gospodarske strukture z \idika kapacitet- Dober primer so zmogljivo- ~\ 
sti za predelavo nafte. Te so precej večje, kot bi bilo potrebno glede ns 
dejansko predelane količine nafte. Te »presežne* kapacitete povzroča
jo stroške, namreč fiksne — tj. tiste, ki se pojavljajo tudi, če zmogljivo
sti ne obratujejo (npr. stroški amortizacije in zavarovalnin). Posledice 
tega' je dražja-naf-ta, kot bi bila, če bi bile kapacitete pravilno dimen-
zionirane. Dražja nafta pomeni nadalje dražji transport in s tem višje 
cene proizvodov in storitev v narodnem gospodarstvu, kot bi bile, če bi 
bila nafta cenejša. Tako se ti večji stroški predelave nafte prenesejo ne 
vse nivoje narodnega gospodarstva in dražijo, največkrat multiplikati-
vno, proizvode in storitve drugih gospodarskih in negospodarskih de
javnosti. 

Kot primer lahko navedemo še kapacitete za predelavo sladkorne 
pese. Čar je v tem, da taka podjetja 
stalno dvigajo cene svojih proizvodov in storitev, da ne bi prišla v izgu- v 

bo, na ta način pa povzročajo nove in nove inflacijske valove. 
5) Pomeni samozadostnost nekega narodnega gospodarstva in za

prtost v svoje meje. Taka politika pripelje do zaostajanja v razvoju gle
de na ostali svet in pripelje tako državo na rep držav, ki tvorijo sveto
vno gospodarstvo. Dober primer je Albanija. 

Približevanje temu repu (vedno hitreje) pa tudi Jugoslaviju 
niti naključno ni nepoznano iz lastnih izkušenj v zadnjih letih 
še predvsem ne v okviru Evrope. 
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Nogomet 
V soboto in nedeljo, 11. in 12. aprila, so 
tekmovalno nogometno sezono začeli 
tdi jeseniški nogometaši. Članska ekipa 
: je za jugoslovanski pokal pomerila v 
ireh z ekipo Alpine, mladinci pa so v so
rto in nedeljo odigrali kar dve prven-
veni tekmi v manj kot dvajsetih urah z 
J parna Alpine in Lesc. Do takšnega 
loreda je prišlo na željo Jesenic, da se 
manjšajo stroški prevoza. » 

flladinci — Alpina : Jesenice 
3:5 (3:2) 

Jeseniški mladinci so zamudili precej 
riložnosti, na drugi strani pa so po na-
akah glavnega sodnika prejeli tri zadet -
e iz »offsida«. Sicer .pa je bil sodnik po-
lavje zase na tej tekmi, kar pa ne opra-

.J % ičuje, da so se nekateri posamezniki ob-
ašali nešportno oziroma zvezdniško, 
gralci se morajo zavedati,, da je le z reš
im odnosom in predvsem s kolektivno • 
jro mogoče premagovati svoje naspro-
nike z visokimi rezultati ne pa s tekmo-
anjem, kdo bo večkrat zadel nasprotni-
ova vrata. 
Strelci so bili: Stankovič 3, Basta, Šu-

ur 

Mladinci: Jesenice 
3:1 (0:0) 

Lesce 

Svojega najresnejšega nasprotnika so 
ladi jeseniški nogometaši premagali 

j i . l iradi boljše igre v drugem delu, ko so 
li doseženi vsi zadetki. Igralcem se je 
tznala utrujenost zaradi tekme prejš-
jega dne, prav tako pa tudi nekatere 
>remembe v moštvu zaradi kazni. Naj 
}vem, da so domačini že v prvem delu 
»grešili enajstmetrovko. 
Strelci: Basta, Dombič, Hadžič 
Zdaj imajo Jesenice 16 točk, sledijo 

esce 8 itd. 
Nastopili so: Jašarevič, Pivač, I. Mitro-
č, A, Dordevski, Bergant, Poljanšek, 
adžič, Stankovič, Basta, Šučur, Džom-
č-

Z.K. 

Občni zbor TVD 
Partizan Gorje 

TVD Partizan Gorje, dru
štvo za telesno vzgojo in re
kreacijo vabi svoje člane in 
prijatelje društva na 33. občni 
zbor, k i bo v soboto, 25. aprila, 
ob 19. uri v domu Partizan 
Zgornje Gorje. 

Vabljeni! 

Alpina : Jesenice 
7 : 8 (2:2,1:1) 

• Strelci: Ibrahimovič (11 m), Pihler v re
gularnem delu in Pihler, M. Omanovič, 
Panič, Tokič, Džamastagič in Razboršek 
iz enajstmetrovk. 

V četrtfinalni tekmi za pokal maršala 
Tita so jeseniški nogometaši gostovali v 
Žireh in zasluženo zmagali po izvajanju 
enajstmetrovk. Jeseničani so tekmo zače
li napadalno in že po nekaj minutah igre 
je bil v kazenskem prostoru zrušen Pi
hler, zanesljiv strelec pa je bil Ibrahimo
vič. Jeseniški igralci so z lahkoto osvajali 
igrišče in s hitrimi napadi prišli do lepih 
priložnosti, vendar pravega zaključka 
akcij ni bilo, kar pa je razumljivo glede 
na pogoje, v kakršnih so trenirali (igrišče 
je bilo do nedavnega še pod snežno ode
jo). Sredi polčasa so domačini po nekaj 
zaporednih napakah jeseniških igralcev 
izenačili. V drugem polčasu so bul Jese
ničani popolni gospodarji na igrišču. Le
pe priložnosti šo se vrstile ena za drugo, 
vendar zadetka ni bilo do 60. min., ko je 
po lepi akciji celega napada Pihler pori
nil žogo v prazna vrata. Le nekaj minut 
zatem je nenevaren strel nekoga od do
mačih igralcev oplazil Džamastagiča in 
Tokič je bil nemočen. V zadnjih minutah 
so jeseniški igralci močno napadali, ven
dar jim ni uspelo doseči še enega zadet
ka. Najlepšo priložnost je imel Catak, ki 
se je znašel sam pred domačim vratar
jem, vendar ga je v trenutku, ko je hotel 
streljati, obrambni igralec zrušil, toda 
sodnik ni dosodil očitne enajstmetrovke. 

Pri izvajanju enajstmetrovk je kot prvi 
zgrešil Ibrahimovič (tako kot tretji stre
lec Alpine), vsi ostali pa so bili uspešni. 
Zadnji strel domačega igralca je vratar 
Tokič ubranil. Polfinalni tekmi bosta da
nes, 16. aprila, žal pa do tega trenutka ne 
vemo, kdo bo nasprotnik Jesenic, niti kje 
bo tekma. Ce bo tekma na Jesenicah, bo
ste obveščeni preko plakatov in vas že se
daj vabimo, da si tekmo ogledate. 

Nastopih so: Tokič, Maric, Panič, M. 
Omanovič, Ibrahimovič, Poljanšek, Ca
tak, Džamastagič, Razboršek, N. Omano
vič, Pihler 

O.N. 

TOMBOLA, TOMBOLA, 
TOMBOLA 

H K Jesenice prireja 21. ju
nija ob 14. uri 

VELIKO 
HOKEJSKO 
TOMBOLO 

Vabljeni 

1. SKL-ženske 

COMET : JESENICE 
63:74 (40:33) 

Jesenice: Deretič 6, Šmitran 10, Felc 16, 
Bartelj, Lah 13, Stražišar 14, Krznarič 8, 
Ulčar 4, Smolej 2, Zrnič 1, Bešič. 

Igralke domače ekipe so v prvem pol
času presenetile zs odlično igro v napa
du. Vedele so, da imajo malo možnosti 
proti visoki ekipi Jesenic, zato so večino 
napadov izvedle z položajev v bližini Uni
je 6,25 in, po zgrešenih metih pa so izred
no agresivno skakale za odbitimi žogami, 
pri čemer so imele zaradi široke obram
be gostij in slabega zapiranja dosti uspe
ha. Ko so po nekaj zaporednih uspešnih 
metih za tri točke Jeseničanke prešle na 
obrambo 32, so se igralke Cometa temu 
hitro prilagodile, izkoristile slabo gibanje 
obrambe gostij pod košem in več napa
dov končale s krilnih položajev. Ob slabi 
igri v obrambi Jeseni čanke niso blestele 
niti v napadu, tako da je domača ekipa 
uspela povesti za 15 košev. Ker očitno va
riante conske obrambe niso zaustavile 
gostiteljic, so Jeseničanke prešle na širo
ko osebno obrambo, zaradi katere igral
ke iz Slovenskih Konjic niso več našle 
možnosti za svojo igro. Do konca polčasa 
so razliko zmanjšale na 7 košev, v prvih 
minutah drugega polčasa pa so povedle. 
Kljub dobri igri Jeseničank bi skoraj vse 
upe na zmago pokopala sodnika, ki sta že 
prvem polčasu sodila pretežno v korist 
domače ekipe. V 27. minuti sta dosodila, 
blago rečeno, sumljivo peto osebno napa
ko Felčevi. Na srečo so igralke Jesenic 
očitno dobile na tekmi z Metko zadosti 
izkušenj , tako, da so se krizi igre brez 
Felčeve uspešno izognile. Odločilno vlo
go pri tem sta odigrali obe branilki Laho-
va in Krzriaričeva, ki sta v tem delu igre 
dosegli 21 košev. Odlično sta organizirali 
igro poleg tega pa sta dobro igrali v 
obrambi. Gostiteljice so sicer skušale z 
večjo agresivnostjo in meti za tri točke 
spremeniti rezultat v svojo korist, za kar 
pa ob odlični obrambi Jeseničank v dru
gem polčasu niso imele nikakršnih mož
nosti. 

JESENICE : P0MURJE 
79:48 (34:33) 

Jesenice, dvorana CSUI, gledalcev 100 
Jesenice: Deretič, Šmitran 13, Felc 15, 

Bartelj, Lah 6, Stražišar 22, Krznarič 4, 
Bešič, Ulčar 3, Smolej 2, Zrnič 6. 

Jeseničanke so si zmago.v zadnji tekmi 
prvenstva priborile po ogorčeni borbi. 
Tekma je bilo izredno razburljiva od prve 
do zadnje minute. Igralke Pomurja so 
igrale odlično, domači ekipi pa.ni uspe
valo praktično ničesar. Ravnotežje v re
zultatu so obdržale le zaradi boljšega 
skoka in uspešnih metov za tri točke. Za
hvaljujoč skoku in trojkam so ob koncu 
prvega polčasa tudi povedle. 

V drugem delu tekme so se poigrale z 
živci vseh prisotnih. Začele so odlično. 
Bolje so igrale v obrambi, v napadu pa se 
je razigrala Stražišarjeva, ki je v prvem 
polčasu dosegla le eno trojko, v drugem 
pa kar 19 košev. Žal to ni bilo dovolj. Po 
prednosti dvanajstih košev so .zopet po
pustile in dovolile gostjam, da so zmanj

šale razliko le na točko. To jih je ponovno 
vzpodbudilo k boljši igri, s katero so si 
zopet zagotovili prednost desetih košev. 
Potem pa je zopet sledil padec v igri. 
Gostje so v zadnjih minutah izkoristile 
vse napake Jeseničank v obrambi in na
padu. Slabo minuto pred koncem tekme 
so zadele trojko in zmanjšale razliko le 
na tri točke (78:75). Jeseničanke se v tej 
zadnji minuti niso najbolje znašle. Ko 
najhi z dolgim napadom skušale zadrža
ti žogo in izsiliti osebno napako, so se 
odločile za hitro zaključevanje napada. 
Podajo so prestregle gostje. V napadu, ki 
je sledil, so dosegle koš, do konca tekme 
pa je ostalo še 31 sekund. V zadnjem na
padu so domače igralke ponovno naredi
le težko taktično napako. Namesto, da bi 
zaključile napad zares v zadnji sekundi z 
metom od daleč in s tem ne bi ogrozile 
zmage, je domača ekipa izvedla prodor 
pred iztekom časa za napad in iz ugodne
ga položaja zgrešila. V protinapadu je 
gostjam zares zmanjkala le sekunda za 
zmago, saj se je oglasila sirena tik pred 
metom igralke Pomurja na koš. 

T. 

Judo 

Prvenstvo 
Železarne v 

kegljanju na ledu 
Komisija za športno rekreacijo je v so

delovanju s Kegljaškim klubom na ledu 
organiziralo prvenstvo ŽJ v kegljanju na 
ledu od 24. do 27. marca. 

Rezultati: 
Ženske: 1. Lilijana Pretnar — ETN, 2. 

Milena Lužnik — ETN, 3. Darinka Lahaj-
nar — Jeklarna, 4. Vojka Mihelič — KSI, 
5. Alenka Žvab — SD, 6. Marjana Svetina 
— KO - FI, 7. Zdenka Vogrič — Družbeni 
standard, 8. Bojana Lavtižar — Jeklarna, 
9. Irena Smolej — Jeklarna, 10. Andreja 
Mahnič — ETN. 

Moški: 1. Boris Čučak — Vratni podbo
ji, 2. Darko Močnik — HVB, 3. Said Cu-
čuk — SD, 4. Andrej Onič — RD, 5. Alojz 
Sašek — Energetika, 6. Vladimir Klinar 
— KSI, 7. Srečko Žen — Elektrode, 8. An
ton Horvat — Vzdrževanje, 9. Vinko Se-
ljak — RD, 10. Alojz Mestek — ETN. 

Registrirani tekmovalci: 1. Rudi Šapek 
— Vzdrževanje, Milan Cop — KO - FI, 3. 
Roman Leban — Energetika, 4. Sandi 
Lužnik — HVJ, 5. Lado.Sodja — RD, 6. 
Alojz Babnik — ETN, 7. Marjan Pajsar — 
Vzdrževanje, 8. Milan Lasnik — HVJ, 9. 
Andrej Kutin — Jeklarna, 10. Simon Be-
dene — Žicama. 

Ekipno: Ženske: 1. ETN, 2. Jeklarna, 3. 
KSI, 4. KO - FI, 5. Družbeni standard, 6. 
Komerciala, 7. SD, 8. RD, 9. Žičarna 

Moški: 1. HVB 2. ETN, 3. RD, 4. SD, 5. 
Transport, 6. VBS, 7. Vzdrževanje, 8. Ži
čarna, 9. Energetika, 10. Družbeni stan
dard, 11. KSI, 12. Livarna, 13. Jeklarna, 
14. Plavž, 15. Vratni podboji, 16. Elektro
de, 17. Profilama, 18. Komerciala, 19. 
HVJ, 20, Valj. deb. ploč., 21. KO - FI, 22. 
Jeklovlek. 

Nastopilo je 230 tekmovalcev. 
KIVI 

Judo klub Alpina Žiri je organiziral re
publiško prvenstvo po pasovih. Nastopilo 
je 96 tekmovalcev iz 15 klubov Slovenije. 
V kategoriji rumenih pasov je nastopilo 
32 tekmovalcev. 

V tej kategoriji so Jeseničani osvojili 
naslednja mesta: 

Krupenko je osvojil 6. mesto, Horvat, 
Balič, Ferjan so izpadli v prvem kolu, 
Kunšek v drugem kolu. 

Oranžni pas: Gračnar — 5. mesto. 
Rjavi pas: Vidic — 3. mesto. 
Troboj pionirjev Šiške, Nove Gorice in 

Jesenic je organizirala judo sekcija Ši
ška. Na tem turnirju so mladi judoisti 
prikazali, zelo dobro tehniko in ekipno 
osvojili prvo mesto, Šiška je bila druga in 
Nova Gorica tretja. Največ zaslug za tak 
uspeh imajo Herman, Krupenko, Japelj, 
Matarugič in Sitar. 

3. mednarodni turnir 
Tarcento 

Na tem turnirju so mladi judoisti Jese
nic nastopili prvič. Na turnirju je tekmo
valo 245 pionirjev in 120 žensk iz 27 klu
bov Italije, iz Avstrije in z Jesenic. V žen
ski konkurenci so tekmovalke imele iz
birno tekmovanje za sestavo reprezen
tance za olimpijske igre v Seulu, kjer bo 
ženski judo prvič na sporedu. 

Rezultati: 
— Grčar do 48 kg — 5. mesto, 
— Herfhan do 57 kg — 1. mesto, 
— Tomazin izpadel v prvem kolu, 
— Japelj do 68 kg — 1. mesto, 
— Krupenko do 68 kg — 3. mesto, 
— Tanja Makuc do 56 kg — 3. mesto. 

Dvoršak 

NAMIZNI TENIS 

Sezona se počasi 
bliža koncu 

Vsa letošnja republiška prvenstva so že 
odigrana, ta teden pa so bili odigrani še 
zadnji selekcijski turnirji za pionirke in 
pionirje. Neodigrani ostajajo le še drugi 
republiški selekcijski turnirji za mladin
ce in mladinke ter nekaj kol republiške 
lige. 

Ta teden so nastopili jeseniški pionirji 
na 3. selekcijskem namiznoteniškem tur
nirju SRS v Beltincih, pionirke pa na 
enakem turnirju v Izoli. Na vsakem tur
nirju je nastopilo po 30 igralcev oziroma 
igralk v treh jakostnih skupinah po de
set. 

Jeseniški igralci so se tokrat uvrstili na 
naslednja mesta: v Beltincih je v prvi ja-
kostni skupini Zmago Pem pristal na pe
tem mestu, v drugi skupini Klemen Mar-
kež na desetem mestu in v tretji skupini 
Grega Rožič na sedmem mestu. V Izoli je 
v prvi jakostni skupim Urša Samar pri
stala na osmem mestu, v drugi skupini 
pa je bila Zdravka Soklič druga. 

/Š / 

France Voga 

SPOMINI NA DOVJE 

/ * Harmonikarji so bili na rovtih tako obrajtani — upošte
vani, da je nekoč, se spominja še danes Zrnov Frana, Poto-

' karjev Fronc, ki je bil pri Zrnu priženjen, rovt na Ravnah, 
k i je med največjimi, s harmoniko »pospravil«. 

Po prihodu z rovtov je bilo vedno boljše kosilo ali večer
ja in tudi fantovci — krofi so se morali speči. 

Mlatev 

Po vrnitvi z rovtov se je začela mlatev. Žito se je med
tem v stogih dobro osušilo. Z elektriko so se pojavile prve 
mlatilnice, prej pa se je to delo opravljalo ročno. 

Oves, rž in pšenica se je običajno »šapala«. Cel snop se 
je na deski otepel, kar je zrnja ostalo, pa se je s palico potol
kel. Snopi so se zložili v »škompe«, po pet na vsako stran in 
povezali s povesmom — iz slame narejenim omotom. Škom-
pi so se zložili na hlev na petra — pod sleme. Pozimi se je ta 
slama rezala za krmo živini. 

Mlat i l i so: ječmen, deteljo, ajdo, lan in konopljo. Mlatil i 
so po štirje mlatiči s cepovi — cepci. Pri tem je bilo treba ze
lo paziti na takt; da seje lepo po redu udarjalo. Ko je bilo ži
to po eni strani omlateno.so ga obrnili in omlatili še po dru-

fi strani. Nato se je slama z vilami pretresla in odstranila, 
ito se je pograbilo in šlo na »pajkel«, kjer se je prevetrilo 

in posortiralo, zrnje se je znosilo v košte — kašče — velike 
lesene zaboje. Količina zrnja se je merila v mernikih. 

Kost i so bili običajno v hiši na »podstrejšni«. 
Ajdove in ovsene pleve so kuhali za prašiče, na plevni-

cah, polnjenih z ovsenimi plevami, pa še danes leži kakšen 
dojenček. 

Vejniki 

Po robovih travnikov in tudi po srenskih pašnikih so 
imeli kmetje posajene jesene. Te in tudi divje češnje so vsa--
ko drugo leto obsekovali. Iz vej so delali butarice — vejnike, 
s katerimi so pozimi krmili ovce. Te so imele vejnike rajši 
kot seno. Lahko pa so z njimi krmili tudijgovedo, če je sena 
primanjkovalo. . ' * -

Veje so obsekovali z brtoski — dolgimi, na koncu zakri
vljenimi rezili. Vejnik pa se je povezal z vrbpvo šibo. Obse-
kovalo se je med šmarni (od 15. avgusta do 8. septembra). 
Tedaj listje še ni odpadlo z vej, drugače bi ga kaj malo osta
lo v vejnikih. 

Jesen 
- . Jeseni zemlja kmetu vrne, kar je med letom vlagal, va-" 
njo. Če je dobro gnojil, plel, okopaval in ni bilo prevelike su
še, toče ali kakšnih drugih nadlog, tedaj je bilo vsega v izo
bilju. 

Preko dneva so pridelke pospravljali s polja in vozili do
mov. Zvečer-in pozno v noč so delali doma. Na dvorišču in 
pozneje, ko je pritisnil mraz, v veži so prebirali krompir, 
obrezovali korenje, repo in peso ter ribali zelje in repo. 

Ko je dozorela koruza in se je obtrgana zvozila domov, 
ni bilo treba.iskati pomočnikov za delo. Kdorkoli je prišel, 
je bil dobrodošel. Tudi po petdeset in več se j ih je zbralo 
zvečer pri »lušenju Sirka«. Eni so luščili, drugi povezovali, 
tretji v jerbasih nosili na podstrešje, četrti razobešali po la
tah. Ko je bilo podstrešje polno, so koruzo razobesili tudi 
med late na gankih. 

Vsi so hiteli, da bi bilo delo čimprej opravljeno, saj se je 
potem oglasila harmonika in mladina je še dolgo v noč ple
sala. Med polkami so bili plesi »s špeglom«, »tapogledana« ' 
in na koncu obvezno »povštertanc«, k i je ples zaključil. 

S prvo slano je dozorela ajda. če je bila dovolj visoka, so 
jo poželi, drugače pa kar populili in povezali v snope. V ko
zolcu se je potem sušila včasih skoraj do božiča. Iz kozolca 
so jo pobrali ob posebno močnem vetru, k i so mu pravili aj
dova. Nato so jo doma na hlevu omlatili in prevetrili. 

Eno zadnjih jesenskih del je bilo grabljenje listja. Listje 
sadnega drevja — ta žlahtno, so nagrabili za krmo ovcam. 
Leskov'c in hrastov'c so grabili za nastiljo živini. Bukov'c so. 
grabili že poleti v lepem vremenu. Če je sneg zapadel pre
zgodaj, so listje nagrabili spomladi, ali pa tudi pozimi med 
kakšno daljšo odjugo. 

Trenje lanu 

Z nobeno poljedelsko kulturo ni bilo toliko dela kot z la
nom. Spomladi so pripravili njivo, vsejali lan in ko je vzka-
hl, so ga morali trikrat natančno opleti. Pozno poleti so ga 
poželi in snope vložili v kozolec. Posušenega so omlatili, da 
so dobili seme za novo setev, stebla pa so natančno razpro
strli po travi. V jeseni, nekako po treh tednih, se je moral 
cmagat — oluščiti ovojnico stebla. Šele tak je bil lan goden 
za trenje. Po trenju se je lan »goviv« na grebenu — deski z 
dolgimi žeblji. Najbolj finega so uporabili za niti za šivanje, 
boljšega za posteljnino in perilo in slabšega za listnarice —' ' 
rjuhe za seno. Pozimi so predivo spredli in niti navili v štre
ne, ki so j ih morali večkrat požehtati — oprati. Pri pranju 
so štrene tolkli z opučem — obdelanim kolom. Po pranju so 
laneno nit na trdo povili v kočiče — klobčiče. To se je nare
dilo z vivčkom — kosom lesa, ki je imel na sredi luknjo, 
skozi katero je šla nit, in se je držal v roki. 

Ko je nastopila pomlad, je bil lan pripravljen za tkanje. 
Platno so nosili delat v Bodešče ali Ribno. Čez kakšnega pol 
leta ali leto in več je bilo platno gotovo. Tedaj so platno ra-
zrezali in začeli beliti. Razprostrli so ga po travi in večkrat 
dnevno škropili z vodo. Po dveh mesecih je bilo obeljeno in 
pripravljeno za šivanje posteljnine ali perila. 

Lan so trli na posebnih prostorih, k i so bili malo odma
knjeni od vasi, ker so se vedno bali ognja. 

Prostor je imel kurišče. Kur i l i so bukova in vovšova — 
jelševa drva (smrekova ne zaradi isker), kurišče pa se je 
pripiralo z železnim zaslonom. 

Nadaljevanje 

ŽELEZAR 14 

Košarka 

Na rovtih je bilo »fletno« 

Jonezova hiša (foto: I. Kučina) 
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Ob izgubi našega dragega 

PAVLA SMOLEJA 

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem in znancem, 
ki so ga v tako velikem številu spre
mili na njegovi zadnji poti. 

Dr. Grošlju se zahvaljujemo za 
zdravljenje na domu, kot tudi vsem, 
ki so ga v času njegove bolezni obi
skovali. Predvsem pa se želimo za
hvaliti Minki Mišic, ki je od začetka 
njegove bolezni pomagala pri negi. 

Najlepše se zahvaljujemo gasil
cem za izkazano pozornost in spošto
vanje do njihovega dolgoletnega čla
na, pevcem za zapete žalosunke, du
hovniku za obred, planincem za po
zornost. Hvala tudi sosedom za de
narno pomoč in vsem, ki so mu daro
vali cvetje ter pisno in ustno izrekli 
sožalje. 

Še enkrat vsem najlepša hvala. 
Vsi njegovi 

Ob prerani in boleči izgubi našega 
dragega 

LADA STRMŠKA 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
sočustvovali z nami, ga spremili na 
zadnji poti in ga obsuli s cvetjem. 

Preskromna je beseda hvala dr. 
Alenki Kralj — Odar za lajšanje bo
lečin, tovarišu Kalanu za poslovilne 
besede, Ladovim sodelavcem z vleka 
— promet in mojim sodelavcem iz 
votličarne za denarno pomoč. Hvala 
pevcem za zapete žalostinke in so
stanovalcem Titove 2 za denarno po
moč. 

Vsem še enkrat iskrena hvala. 
Žena Betka v imenu 
vsega sorodstva 

Prvega aprila nas je zapustila na
ša zlata in ljubljena mama, teta. ba
bica, prababica in sestra 

CECILIJA SODJA 
p. d. Mentnova 

Zahvaljujemo se vsem, k i ste jo 
obiskovali v času njene bolezni, j i 
krajšali čas in.namenili prijazno be
sedo. Hvaležni smo dr. Resmanu za 
njegovo toplo človečnost in za vso 
pozornost, k i jo je izkazal naši ljubi 
mami. Hvala župniku za opravljeni 
obred in pevcem za zapete žalostin
ke. Hvala vsem, k i ste nam izrazih 
ustna in pisna sožalja, j i prekrili 
grob s cvetjem in jo spremljali na 
zadnji poti. 

Žalujoči: vsi njeni 

Ob nenadni in boleči izgubi sina, 
vnuka in brata 

MIROSLAVA SVETINA 

se iskreno zahvaljujemo za izrečena 
in pisna sožalja vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem. 
Posebna zahvala za denarno pomoč 
in cvetje. Hvala za požrtvovalno delo 
družini Radičič in Angelci Oman za 
vsestransko pomoč, vsem, k i so nam 
stali ob strani, hvala Železarni Jese
nice za venec. Zahvaljujemo se tudi 
pevcem za lepe pesmi, k i so j i h zape
li ob odprtem grobu. 

Vsem še enkrat iskrena hvala. 
Vsi njegovi 

Vodstvu in sindikalni organizaciji 
Transporta se zahvaljujemo za prije
ten družabni večer. Posebej se za
hvaljujemo mladim pobudnikom 
srečanja za organizacijo. 

Upokojenke 
in upokojenci 

Sodelavcem Remontnih delavnic 
se zahvaljujem za darilo. 

Tanja Vrbnjak 

Društvu upokojencev Javornik • 
Koroška Bela se lepo zahvaljujem 

za čestitko ob mojem življenjskem 
prazniku in j im želim še veliko uspe
ha pri delu in osebne sreče. 

Fani Šoberl 

Zahvaljujem se vsem sodelavcem 
vzdrževanja Plavž in sodelavcem 
obrata Plavž za prejeta darila ob od
hodu v pokoj, ki mi bodo lep spomin. 

Franc Hudolin 

Osnovni organizaciji sindikata Va
ljarne bluming stekel se iskreno za
hvaljujem za denarno pomoč ob mo
j i bolezni in j im želim veliko delov
nih uspehov ter nadaljnje uspešno 
sodelovanje. 

Duro Pirija 

Zvezi združenj borcev NOV občine 
Jesenice in Društvu upokojencev Je
senice se iskreno zahvaljujem za 
prejeto čestitko k mojemu osebne
mu jubileju. 

Jože Iskra 

Zvezi združenj borcev NOV občine 
Jesenice, Društvu upokojencev Jese
nice in Društvu invalidov Jesenice 
se iskreno zahvaljujem za prejete 
čestitke ob mojem življenjskem jubi
leju ter j im želim veliko delovnih 
uspehov. 

Posebno se zahvaljujem svojim 
nekdanjim sodelavkam fakturnega 
oddelka za pozornost in darilo ter 
j im prav tako želim mnogo uspehov 
v prihodnje, predvsem pa zdravja. 

Marija Pogačar 

Društvu upokojencev Javornik -
Koroška Bela se iskreno zahvalju

jem za č e s t i t k e o b mojem življenj
skem jubileju, obenem pa vsem že
lim še obilo delovnih uspehov. 

Angela Mandeljc 

Sodelavkam in sodelavcem se 
iskreno zahvaljujem za pozornost ob 
odhodu v pokoj in j im želim še veli
ko delovnih uspehov. 

Avgust Gabor 

Dežurni trgovini 

V soboto, 18. aprila, bosta 
na Jesenicah od 7. do 18. ure 
odprti trgovini: 

EMONA MARKET Jeseni
ce, (Pri hotelu Pošta) in 

DELIKATESA, poslovalnica 
5, Tomšičeva 70. 

Dežurna lekarna 

V aprilu je za občini Rado
vljica in Jesenice dežurna le
karna v Radovljici. 

Rešitev križanke iz 14. šte
vilke Železarja: 

TG, vrč, TK, tur, cilinder, 
osredek, francoz, violina, Ade, 
Rinka. Menam, Niro, Lear, fe-
nek, Kock, obrnilo, las, Eliot, 
Oparin, akt, ajvar, IP, Ta, Ork, 
Aarau, maper, žur, stol, NT, 
klarinetist, Alaska, venst, 
svak, čarter, Este, a ta. 

Menjava in centriranje 
koles 

Naš sodelavec Miloš Ferk, 
zaposlen na sektorju novogra
denj, obvešča bralce Železar
ja, da ima delavnico za menja
vo gum in centriranje koles na 
Blejski Dobravi 7/a odprto 
vsak dan od 15. do 19. ure, ob 
prostih sobotah od 9. do 12. 
ure. 

KINO ZELEZAR 
17. aprila, amer. barv. akcij. krim. 

film K O B R A ob 16., 18. in 20. uri. 
18. aprila, amer. barv. akcij. krim. 

film K O B R A ob 16. in 18. uri, ob 20. 
uri premiera amer. barv. komedije 
NORI D A N — B E A T L E S M A N I A . 

19. aprila, franc. barv. komedija 
UČITELJ ob 10. uri, ob 16., 18. in 20. 
uri amer. barv. akcij. krim. fi lm K O 
B R A . 

20. aprila, franc. barv. thriller film 
NEDOTAKLJIVI ob 16. in 18. uri, ob 
20. uri amer. barv. ljub. drama MO
J A A F R I K A (cena 700 din). 

21. aprila, franc. barv. thriller film 
N E D O T A K L J I V I ob 16. in 18. uri, ob 
20. uri amer. barv. ljub. drama MO
J A A F R I K A . 

22. aprila, amer. barv. ljub. film 
STAR 80 ob 16. in 18. uri, ob 20. uri 
izrael. barv. film NOČ K O M E T A — 
F I L M S K O GLEDALIŠČE. 

23. aprila, amer. barv. krim. film 
ŠAKALI — AMERIŠKA P R A V I C A 
ob 16., 18. in 20. uri. 

KINO PLAVŽ 
18. aprila, hongkon. barv. pust. 

film BOŽJI O K L E P ob 18. in 20. uri. 
19. aprila, hongkon. barv. pust 

film BOŽJI O K L E P ob 16. in 18. uri, 
ob 20. uri grški barv. erot. film MAČ

JI S INDROM. O T R O K O M N E DO
VOLIMO O G L E D A F I L M A . 

20. aprila, frane. barv. komedija 
PO PRVI L J U B E Z N I ob 18. in 20. 
uri. 

KINO DOVJE 
19. aprila, amer. barv. glasb, film 

NAJSTNICE ob 19. uri. 
21. aprila, amer. barv. akcij. kr im. 

film K O B R A ob 19. uri. 

KINO KRANJSKA GORA 
17. aprila, ital. barv. komedija 

BUD JEZDI N A ZAHOD ob 18. uri. 
21. aprila, amer. barv. komedija 

NORI D A N - B E A T L E S M A N 1 J A 
ob 19. uri. 

Filmsko gledališče 

Razstavni salon DOLIK 
lesenice 

V razstavnem salonu DO
LIK DPD Svoboda Tone Čufar 
Jesenice so od 18. do 29. aprila 
na ogled slike akademskega 
slikarja Sergeja Andreevskega 
iz Skopja. 

Salon je odprt vsak dan, ra
zen sobot popoldan in nedelj, 
od 9. do 12. ure in od 16. do 19. 

Vojakova zgodba 

Članom DU Žirovnica 
Društvo upokojencev Žirovnica sprejema prijave za letovanje v 

počitniških domovih Železarne Jesenice vsak torek od 17. do 18. ure do 
vključno 28. aprila v pisarni društva na Selu. Podrobne informacije 
lahko dobite v trafiki v Žirovnici ali po ® 80-638. 

Prijavijo se lahko upokojenci Železarne ali njihove vdove. 

Zgodba filma se odvija v vojni bazi ZDA ob koncu druge svetovne vojne 
in govori o umoru črnega narednika. Preiskavo o uboju vodi prav tako črnec 
in to izziva napetost in številne rasne spore med črnimi vojaki in belimi sta
rešinami. F i lm govori torej o resnih rasnih problemih, zato ni naključje, da 
so ga zaradi prave ideološke barve povabili na festival v Moskvo in ga tam 
tudi nagradili. 

Režiser filma je Norman Jevrison, znan po filmih kot so F.I.S.T., ROL-
L E R B A L L , JESUS CHRIST SUPERSTAR, RUSI PRIHAJAJO.. . Program
ska knjižica filmskega gledališča obljublja, da je film prava filmska »klasi
ka«:, k i ustreza pravilom »art — filma«, hkrati pa kot izjemno komunikati
ven film ustreza modelu »komercialnega« filma. 

Moja Afrika 

Obvestilo članom AMD lesenice 
Predsedstvo A M D Jesenice je sklenilo, da obvesti svoje člane o 

problemih svoje avtopralnice. Pralnica je vse bolj zanemarjena, perejo 
v njej pretežno nečlani, zaradi malomarne porabe vode za pranje so se 
mesečni stroški vodarine povzpeli čez vse razumne meje itd... Sklicali 
bodo sestanek z vsemi uporabniki pralnice, na katerem se bodo posku
šali dogovoriti za nov red uporabe pralnice. Vse zainteresirane člane 
vabijo na sestanek v četrtek, 23. aprila, ob 17. uri na prostoru pred av-
topralnico A M D Jesenice, B. Kidriča 26/c. Če se sestanka ne bodo ude
ležili, bodo avtopralnico morali zapreti. 

Na naša platna spet prihaja film Sydneya Pollacka Moja Afrika. Glavne 
vloge igrajo filmske zvezde: Meryl Streep, Robert Redford in Klaus Maria 
Brandauer. 

Za razliko od ambicioznih »umetniških«, toda negledanih in neglecHjivih 
slovenskih filmov, se Moja Afrika nič ne trudi, da bi gledalcu prinesla ah ce
lo vsilila kakšno posebno sporočilo. Izreden uspeh filma lahko pripišemo 
Pollackovemu smislu za atmosfero in nostalgičnim občutjem, k i j ih vzbuja. 
F i lm uspešno brenka na strune dopadljivosti, ki. j ih je.sposobna proizvesti 
hollywodska filmska mašinerija. Moja Afrika nazorno pokaže, kako učinko
vit je lahko film, ki se podreja »zakonom« filmskega medija. 

Fi lm si lahko ogledate v ponedeljek in torek, 20. in 21. aprila, ob 20 uri v 
kinu Železar. 

Članom DU Jesenice 
Društvo upokojencev Jesenice obvešča svoje člane, da vsak torek 

in petek od 16. do 18. ure do vključno 24. aprila sprejema prijave za od* 
dih v počitniških domovih Železarne. Prijave sprejemajo v društveni 
Disarni . . 

Zahvale Kaj bomo gledali v kinu 



»Če poskušam primerjati leto 
/ - 1978, ko sem prišel na čelo SOZD, in 

leto 1987, lahko rečem, da smemo bi
ti slovenski železarji zadovoljni z do
sedanjim delom, saj smo v teh letih 
kljub problemom in občasnim izgu
bam s prizadevnim delom uspeh vsa 
leta do zdaj poslovati dokaj solidno. 
Seveda se postavlja vprašanje, ali ne 
bi bilo moč iz našega dela in naporov 
iztisniti kaj več. Toda to, se mi zdi, je 
že osnovno motivacijsko vprašanje, 
ki se mora postavljati vsakemu vo
dilnemu in vodstvenemu človeku v 
naših delovnih organizacijah, pa tu
di vsakemu delavcu v proizvodnji. 
Kajti razmere, s katerimi se srečuje-

i . -.mo zdaj, zahtevajo bistveno druga
čno miselnost, drugačno razmišlja
nje in tudi drugačen odnos do posa
meznih in skupnih problemov. 

Kaj hočem s tem reči? Dostikrat 
imam občutek, da smo v naših delov
nih organizacijah v preteklem ob
dobju opredeljevali in reševali neka
tere probleme z vidika samozadost
nosti. Skoraj vsaka naša delovna or
ganizacija bi bolj ah manj uspešno 
poslovala tudi, če bi bila samostojna. 
Res je, da osnovnih učinkov medse
bojnega sodelovanja, povezovanja in 
reševanja bistvenih problemov dol
goročnega razvoja ni moč reševati 

c_ tako, da vsaka delovna organizacija 
sama pri sebi oblikuje in uresničuje 
razvojno strategijo, saj prej ali slej 
trči ob interese druge delovne orga
nizacije, t i interesi pa se dostikrat 
tudi konfrontirajo. Zato si vseeno 
upam trditi, da naš SOZD postaja iz 
leta v leto stabilnejši poslovni si
stem, k i ve, kaj hoče in zmore, in 
kjer so vsi zaposleni zainteresirani, 
da z ustreznimi ukrepi in napori re
šujejo tekoče probleme dela, življe
nja in predvsem razvoja. 

Je že tako, da je železarstvo, po
sebno jeklarstvo, take vrste proiz
vodnja, v kateri se kvalitetni premi-

: k i ne morejo doseči v kratkem času 
* in se zato tudi ne vidijo, ampak 

kvečjemu v srednjeročnem obdobju. 
Zato je tohko bolj pomembno, za kaj 
smo se odločili, kako kvalitetno smo 
se odločili in ali se odločamo pravil
no. 

Kaj sodobre lastnosti v naši sesta
vljeni organizaciji? Predvsem to, da 
vedno bolj spoznavamo (kljub še ne
katerim občasno izraženim kratko
ročnim interesom posameznikov v 
delovnih organizacijah), da je social
na varnost, perspektiva in napredek 
sleherne delovne organizacije zno
traj SOZD vendarle vezana na skup
no delo, skupen razvoj in skupno 

"•^uresn ičevanje spoznanih problemov. 
Pr i tem je seveda jasno, da v žele
zarnah relativno težko rešujemo ce-

" lo vrsto vprašanj predvsem zato, ker 
tudi širša okolica v republiki nima 
ravno posebnih simpatij do razvoja 
in napredka železarstva, in da smo 
vse, kar smo naredili v naših razvoj
nih programih, v veliki meri naredili 
zato, ker smo bih dovolj odločni, ker 
smo vedeli, kaj hočemo, in ker smo v 
ta namen tudi uspeli združiti po
memben del sredstev. 

Leto 1987 bo za vse gospodarske 
subjekte prelomno iz več razlogov. 
Pogoji gospodarjenja so se resnično 

K •. bistveno zaostrili. To pomeni, da 
nam s sedanjim načinom dela, odlo
čanja ih poslovanja ni več že vna
prej zagotovljen dohodek. Tudi obje
ktivne sposobnosti naših delovnih 
organizacij, da še hitreje krenemo v 
prestrukturiranje naše proizvodnje, 
so bistveno zmanjšane; enkrat zara
di pomanjkanje akumulacije v naših 
delovnih organizacijah, drugič zara
di pomanjkanja v širši družbeni 
skupnosti. Delo in ustvarjalnost v 
posameznih delovnih organizacijah 
pa sta v veliki meri odvisna od splo
šne družbene klime. Ta pa zadnje 
čase ni taka, da bi motivirala in 

M ustvarjala tisto družbenopolitično 
ravnotežje, k i pospešuje ustrezne 
napore in aktivnosti. Takoj pa, ko se 
začnemo ukvarjati sami s seboj (in v 
Sloveniji smo se v enem delu začeli), 
se hromi naša sposobnost, da gleda
mo v prihodnost in da se temu ustre
zno tudi organiziramo in usposablja-

imo.< 1 

POGOVOR Z IGORJEM URŠIČEM, PREDSEDNIKOM KOLEGIJSKEGA POSLOVODNEGA SVETA SOZD SŽ 

Podrejanje lastnega interesa skupnemu 
je osnovna demarkacijska črta v SOZD in širše 

ZA VEČJO DELITEV 
DELA 

Na nekaterih področjih v SOZD 
dobro sodelujemo, tako npr. pri na
bavi surovin, pri usklajevanju OD, 
pri letovanjih, rekreaciji, kulturi in 
še kje. Pr i prodaji se že bolj zapira
mo vsak v svojo delovno organizaci
jo in nemara še kje vlečemo vsak po 
svoje. Kaj bi po vašem bilo treba sto
riti, da bi se na ravni SOZD bolje us
kladili in na katerih področjih bi bi
lo to realno možno?« 

»Ni področja v tekočem delu, po
slovanju in razvoju SOZD, kjer se ne 
bi bilo treba usklajevati in dogovar
jati in kjer se ni mogoče uskladiti. 
Osnovno vprašanje,- pa ne samo Slo
venskih železarn, ostaja ali smo spo
sobni včasih pogledati čez svoj to
varniški plot, ah smo in koliko smo 
sposobni svoj lastni interes podredi
ti skupnemu. To je osnovna demar
kacijska črta tako v proizvodnji kot 
pri oblikovanju življenja v krajevni 
skupnosti, v mestu, v regiji. To je ti
sta črta, k i kaže pravzaprav na večji 
ali manjši nivo samoupravljalske za
vesti. 

V Slovenskih železarnah smo 
sprejeli srednjeročne načrte sleher
ne delovne organizacije in razvoja 
SOZD. Intenzivno smo delali in spre
jeli osnove dolgoročnega razvoja 
SOZD do leta 2000. T i dokumenti pa 
bodo morali doživeti veliko, konkret
no in precizno predelavo zaradi upo
števanja drugih pogojev gospodarje
nja in trendov, s katerimi se srečuje
mo jpo svetu nasploh in posebej v čr
ni metalurgiji. 

Od vsega začetka smo se dogovori
l i , da je temeljni cilj SOZD, da osta
nemo oziroma postanemo proizva
jalci najbolj zahtevnih vrst jekla ozi
roma jeklarskih izdelkov v Jugosla
viji. Zato smo se tudi odločili za po
membne investicije v metalurgiji, 
kakor so Jeklarna 2 na Jesenicah, 
rekonstrukcija jeklarne in valjarne 
v Štorah in na Ravnah, k i bodo dale 
objektivne možnosti, da to svojo os
novno opredelitev tudi uresničimo. 

Iz Jeklarne 2 je za naše razmere v 
rekordnem času priteklo surovo je
klo. V pomembnem delu je dokonča
na investicija v Štorah in na Rav
nah. S tem se bo odprla nadaljnja 
možnost procesa modernizacije, av
tomatizacije in robotizacije, pred-, 
vsem pa računalniškega vodenja 
proizvodnje, k i je nujen pogoj za 
produktivnejše delo in boljše eko
nomske rezultate na eni strani ter 
predvsem ludi za zmanjševanje de
leža živega dela in obremenitve na 
delovnih mestih s težkimi pogoji. 

Tisto, kar na neki način kot Damo-
klejev meč visi nad našo proizvod
njo, je cena jekla, izdelanega v naših 
železarnah. Ze letos se srečujemo ta-

. ko z domačo kot tujo konkurenco na 
tržišču in ta konkurenca bo iz leta v 
leto večja. Zato moramo delo tako 
posodobiti in organizirati, da bomo 
objektivno sposobni narediti cenejše 
jeklo in da bomo na tej osnovi tudi 
vzpostavili našo ustrezno konkuren
čnost. Tb pa seveda zahteva celo vr
sto tehnoloških in tudi miselnih 
sprememb. 

Npr.: imamo tri jeklarne, k i so 
sposobne narediti skoraj enake kva
litete jekla in v vsaki železarni dela
mo od 150 do 400 kvalitet. To je ena 
od stvari, k i si j ih v prihodnje ne 
smemo več privoščiti. To pomeni, da 
bomo morali sprejeti osnovno filozo
fijo: vzpostaviti tak asortiment proiz
vodnje jekla, da bodo vse jeklarne 
skupaj in ne vsaka zase izdelovale 
zaokroženo paleto jekel. To pa seve
da pomeni tudi, da moramo v Slo
venskih železarnah (če to hočemo ali 
ne) narediti nekaj več pri delitvi dela.^ 
V SOZD zelo argumentirano in smi
selno opozarjamo na neizvedeno de
litev dela v jugoslovanski črni meta
lurgiji. Resnici na ljubo je treba reči, 
da moramo najprej marsikaj posto
riti tudi v svoji lastni hiši. 

Naslednje vprašanje, k i ga mora
mo reševati skupaj, je problem ener
gije. Ne samo, da je energija objekti
vno limit naše nadaljnje proizvod
nje, je tudi eden od osnovnih eko
nomskih limitov naše uspešnosti. To 
pomeni, da moramo mnogo bolj 
agresivno zmanjševati specifično po
rabo energije za enoto proizvoda, pri 
čemer to seveda pomeni bistveno 
prestrukturiranje naših proizvodnih 
programov. 

Če omenim še eno vprašanje iz 
proizvodnje,.potem se mi zdi, da smo 
v teh osmih letih v SOZD dejansko 
premalo naredili pri predelovalnih 
programih. Predvsem pri tistih, k i so 
bili naravnani izvozno, kajti naš na

daljnji napredek je v veliki meri od
visen od tega, ah' bomo v največji 
meri sposobni sami reševati proble
me uvoza surovin, repromateriala in 
rezervnih delov — poznavajoč_naše 
objektivno stanje v državi. Če je 
energetski problem eden od bi
stvenih za naše nadaljnje delo, je 
druga naša nadaljnja usmeritev pre-

. delave in to takšna, k i se ne bo zapi
rala zgolj na enem tovarniškem dvo
rišču, ampak kjer bomo izkoriščali 
prednosti naše skupne organizirano
sti, povezanosti, odločnosti in politi
ke, da moramo hitreje kreniti v pre
delovalne programe. 

Veliko je torej še področij, kjer se 
moramo ne samo pogovarjati, am
pak tudi odločiti skupno, kaj bomo v 
posameznih delovnih organizacijah 
štorih, "da bo učinek našega skupne
ga dela čim večji.« 

PRI TRŽENJU 
MORAMO MOČNO 

SPREMENITI 
MISELNOST 

»Doma in na tujem se uveljavljajo 
višje oblike trženja. Kako se v na
šem SOZD odzivamo na te spre
membe?« 

»Eno od osnovnih vprašanj v spre
minjanju miselnosti nas železarjev 
je vprašanje trženja. Skoraj v vseh 
delovnih organizacijah nam do sedaj 
ni bilo treba tržiti naših izdelkovv 
ampak smo j ih v glavnem le de l i l i 
To stanje pa je povratno vplivalo na 
našo pozornost na kvaliteto, na iz-
plene in asortiment, saj smo lahko 
prodali vse, kar smo naredili. Tako 
tržno stanje je seveda uspavalo celo 
vrsto strokovnih delavcev, predvsem 
tiste, k i bi morah razvijati nove asor-
timente in novo proizvodnjo. Utrje
vanje Slovenskih železarn kot so
dobnega proizvodnega in poslovnega 
sistema, k i seveda mora biti in ostati 
rentabilen, je neposredno odvisno od 
osvajanja novih trgov in kupcev, od 
fleksibilnega prilagajanja tržnim 
zahtevam in seveda od uvajanja no
vih tehnologij in izdelkov. 

Pr i enotnem nastopu smo nekaj 
naredili, vendar mnogb premalo. 
Prav tu nismo izkoristili tiste pred
nosti, k i jo kot sistem imamo. Razlo
gov za to je najbrž veliko, osnovni je 
pač ta, da smo prodali vse, kar smo 
izdelali, da nismo imeli izrazitejših 
težav z devizami, da pa se seveda 
zdaj obe postavki bistveno spremi
njata. 

Zato moramo prav pri trženju na
rediti največji kvalitetni skok pri 
spremembi miselnosti, saj čas posta
vlja pred nas imperativprodaje, ne 
pa več imperativ proizvodnje. Če te
ga vprašanja ne bomo rešili ustre
zno, bomo prišli tudi znotraj delov
nih organizacij v konflikte, saj bodo 
naši delavci, k i so direktno zaposleni 
v proizvodnji, svoje delo opravili, re
zultat njihovega dela pa ne bo vred
noten na trgu, ker očitno nismo znali 
dobro opredeliti osnovne tržne pred
postavke. .. 

S trženjem se ukvarja tudi preveč 
ljudi in to premalo kvalitetno. Če se-
štejem, koliko ljudi v naših delovnih 
organizacijah se ali naj bi se ukvar
jalo s trženjem, potem je to relativno 
velika številka, pri čemer pa izplen 

. tega dela še približno ni tak, kot bi 
moral biti. Da ne bom nekorekten 
samo do tovarišev, k i so neposredno 
vezani na to področje — tudi na 
ostalih delih proizvodnje se moramo 
soočiti z dejstvom, da nas je preveč 
za take rezultate, kot j ih dosegamo. 
Pr i tem še daleč ne mislim, da je tre
ba delati problem iz fizične produ
ktivnosti, ampak predvsem, da mo
ramo jasno oceniti našo strukturo 
proizvodnje, našo. organizacijo, teh
nologijo, tehnološko disciplino in na 
tej_osnovi narediti ustrezne sklepe, 

i Ze sedaj smo s približno 20 odstot
k i svoje proizvodnje navzoči na tu
jem trgu. To je za železarstvo relati
vno visoka številka, premik pa mo
ramo doseči v strukturi in asorti-
mentu izvoza. Zaradi naših potreb 
sedaj na konvertibilne trge izvaža
mo manj kvalitetna in zahtevna je
kla, na klirinške trge pa v večji meri 
naše kvalitetne izdelke. Če hočemo 
doseči spremembo, moramo obliko
vati strategijo nastopa na vsakem tr
gu. Te strategije za posamezna trži
šča in posamezne države nimamo, 
pač pa se v^posameznih državah (si
cer vedno manj) pojavljamo celo 
vsak zase. Vse to jasno kaže, da mo
ramo pri trženju, se pravi, v naših 
komercialnih službah v delovnih or
ganizacijah in v SOZD, doseči večjo 
stopnjo medsebojnega sodelovanja, 
pri čemer pa je osnovni problem 
medsebojno zaupanje.« 

Z DOBRIM 
INFORMIRANJEM DO 

MEDSEBOJNEGA 
ZAUPANJA IN 
SPOŠTOVANJA 

»Informiranje o dogajanjih ha ra
vni SOZD ni najboljše. Glavni vir so 
slejkoprej gradiva za organe upra
vljanja in zapisniki z njihovih sej. 
A l i naj se uredniki kdaj povabimo k 
vam na tiskovne konference, lahko 
v SOZD občasno razmnožite obve
stila o najpomembnejših dogajanjih 
ali svetujete kaj drugega?« 

»Zaupanje ne nastane samo po se
bi, ampak se zaupanje in medseboj
no spoštovanje oblikuje skozi skup
no reševanje vprašanj in skozi delo 
ter seveda ob visoki stopnji informi
ranosti o tem, kaj se dogaja v drugih 
delovnih organizacijah, kakšne pro
bleme imajo tam in kako j ih rešuje
jo. Posebno vprašanje je informira
nje z ravni SOZD, pri čemer je seve
da enkrat treba dokončno reči, kaj 
SOZD je. Še največkrat mislimo, da 
je SOZD 35 ljudi v delovni skupnosti 
SOZD v "Ljubljani, ne pa, da je 
SOZD interesno povezan sistem de
lovnih organizacij, kjer je njihova 
medsebojna odgovornost in odgovor
nost do skupno dogovorjenih ciljev 
na ravni SOZD enaka. 

Do sedaj je bilo informiranje med 
delovnimi organizacijami na ustre
zni ravni zato, ker imamo v vsaki la
stno glasilo, k i si j ih izmenjujemo. 
Pred leti smo se odločili proti temu, 
da bi izdajah skupno glasilo za ves 

SOZD, smo pa sklenili, da bi dobili v 
delovno skupnost delavca, k i bi sku
paj z uredniki tovarniških glasil obli
koval ustrezno vzdušje in metode 
medsebojnega informiranja in pre
tok informacij na eni strani, na dru
gi pa, kar vsi skupaj čutimo, da bi 
naši problemi in uspehi morali biti v 
večji meri prikazani v javnih medi
jih obveščanja. Razen redkih izjem 
(avnojska nagrada železarni Ravne) 
se o železarnah piše skoraj samo, če 
pride v njih do nesreč. Krivo je seve
da- tudi to, ker sami nismo dovolj 
agresivni in organizirani, da bi naše 
uspehe in probleme ustrezno pred
stavljali javnosti. 

Dokler takega delavca nimamo, bi 
kazalo uresničiti predlog o tiskovnih 
konferencah ali delovnih pogovorih, 
tako da bi se vsake nekaj časa sešli 
v Ljubljani ali v eni od delovnih or
ganizacij in sproti poskušali ocenje
vati rešitve našega razvoja, pred
vsem pa ustvarjati pristni stik glede 
tega, kaj se v SOZD dogaja in na ta 
način krepiti pripadnost vsakega od 
nas Slovenskim železarnam. 

Zakaj ta pripadnost? Zdi se mi, da 
živimo v času, ko je takšna pripad
nost zelo pomembna, saj pomeni po- _ 
doživljanje vprašanj svojega cehov
skega kolege, skupno reševanje 
sprotnih socialnih in drugih proble
mov itn. Ta pripadnost skozi svojo 
matično organizacijo celotnemu po
slovnemu sistemu nas bi morala in 
nas bo plemenitila.« 

»Tovariš predsednik, za odgovore 
najlepša hvala!« 

Marjan Kolar 

SZ — ŽELEZARNA JESENICE — z o. sol. o., c. Železarjev 8, 64270 J E 
SENICE 

razpisuje za šolsko leto 1987/88 naslednje 
štipendije 

1. Kandidatizaprosijo za štipendijo s posebnim obrazcem »Vloga 
za štipendijo v Železarni Jesenice«, k i ga je priredila Železarna za 
svoje potrebe in ga je mogoče dobiti na vseh osnovnih šolah, Centru 
srednjega usmerjenega izobraževanja Jesenice in kadrovskem sektor
ju Železarne Jesenice ali z obrazcem DZS 8.40, k i ga kupijo v knjigar
ni . 

2. Osebne dohodke staršev za leto 1986 vpišejo delovne organiza
cije, v katerih so starši zaposleni; višina otroškega dodatka se posebej . 
označi, sicer se smatra, da ga kandidat ne prejema. 

Podatkov o osebnih dohodkih staršev n i treba vpisati učencem, k i 
so se vpisali v dve in triletne programe Centra srednjega usmerjenega 
izobraževanja na Jesenieah. 

Ža starše, ki so upokojeni, je treba priložiti odrezek pokojnine za 
december 1986 in napisati, če so upokojenci železarne. 

3. Fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oz. potrdila o opravlje
nih izpitih predložijo vsi kandidati ob zaključku šolskega leta oz. naj
kasneje do 30. junija 1987. 

4. Kandidati naj prijave za štipendijo po možnosti oddajo do 
31. maja 1987 na kadrovskem sektorju Železarne Jesenice. 

ŽELEZARNA JESENICE 
K A D R O V S K I SEKTOR 

ŽELEZAR 16 

»Za nami je bilanca preteklega leta 
znani pa so tudi pogoji gospodarje 
nja letos. Povejte, prosim, kako z va 
šimi izkušnjami dveh mandatnih 
dob na čelu Slovenskih železarn vi
dite naš SOZD z njegovimi dobrim: 

in slabimi lastnostmi.« 


