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NAS KOVINAR, svobodno glasilo delavcev KID. je kot predhodnik ZELEZAR-
JA začel izhajati 26. januarja 1937. ŽELEZAR izhaja od 1. decembra 1951 
kot mesečna revija, od 15. aprila 1959 kot štirinajstdnevnik in od 1. januar
ja 1962 kot tednik. Glasilo je ob 25 - letnici predsednik Tito odlikoval z re
dom zaslug za narod s srebrno zvezdo. Glavni in odgovorni urednik Mile Cr-
novič, tehnični urednik Dare Bradaškja, lektorica — novinarka Cvetka Mar-
tinčič, novinarka Lilijana Kos, novinar — fotoreporter Borut Grče, novinarka 
Tanja Kastelic administracija — Mira Keserovič in Sinka Čatak. Naslov: 
Uredništvo Železarja, SOZO S Ž — Železarna Jesenice. Številke internih te
lefonov: urednik 26-18, novinarji 26-19. administracija 26-21. Stavek in 
tehnično oblikovanje TK Gorenjski tisk Kranj, tisk ZP Ljudska pravica Lju
bljana, i n i v ^ f c l 

Počitniško delo v Železarni 
Tako kot v preteklih letih bo Železarna Jesenice tudi v letošnjih 

poletnih mesecih odprla vrata vsem tistim učenkam in učencem, štu
dentkam in študentom, ki bodo želeli šolske počitnice izkoristiti tudi 
za spoznavanje Železarne in dela, seveda ob primernem plačilu. Žele
zarna Jesenice želi na ta način tudi kar najbolj neposredno vzbuditi 
zanimanje za zaposlovanje v naši delovni organizaciji, vsaj delno pa 
želimo tako zapolniti vrzeli v proizvodnih TOZD, kjer je zlasti v mese
cih julij in avgust povečana odsotnost z dela zaradi letnih dopustov. 

Da bi sprejemni postopek, kakor tudi samo delo potekalo čim bo
lje, predvsem pa, da bo obojestranskemu interesu sledilo obojestran
sko zadovoljstvo, se bomo vsi ravnali po naslednjih pravilih: 

1. Kandidati za počitniško delo morajo biti ob pričetku dela stari 
najmanj 15 let. 

2. Sprejemni postopek bo organiziran ob sobotah, in sicer: 6., 13., 
in 20. junija, vsakič od 6. do 9. ure, v sprejemni pisarni kadrovskega 
sektorja. Polnoletni kandidati bodo v mesecu maju ali juniju lahko 
opravili sprejemni postopek katerikoli torek od 6. do 8. ure v spre
jemni pisarni kadrovskega sektorja. 

3. Na počitniško delo bodo sprejeti le tisti kandidati, ki zdravstve
no ustrezajo pogojem dela v Železarni Jesenice. Zato bodo morali 
kandidati opraviti zdravniški pregled v dispanzerju za medicino dela, 
prometa in športa (Obratna ambulanta) v enem od naslednjih termi
nov: 9., 11., 16., 18., 23. in 25. junija. 

4. Pogoj za začetek počitniškega dela je tudi opravljen seminar iz 
varstva pri delu. Kandidati bodo lahko opravili seminar v soboto, 
13. in 20. junija, ali v soboto, 27. junija, vsakič z začetkom ob 10. uri. 
Vsem, ki so seminar v letu 1987 že opravili, ga ne bo potrebno opra
vljati ponovno. 

5. Interes za počitniško delo, kakor tudi ostale podatke, potrebne 
za evidenco dela in socialno zavarovanje, bomo preverjali s posebnimi 
prijavnicami, ki jih kandidati lahko dobijo v sprejemni pisarni ka
drovskega sektorja in pri socialni delavki CSUI (ŽIC) od 15. maja 
dalje. 

6. Izpolnjene prijavnice in delovne knjižice morajo kandidati za 
počitniško delo oddati v sprejemni pisarni kadrovskega sektorja do 
1. junija. 

7. Poleg splošnih navodil bodo kandidati skupaj s prijavnicami 
prejeli tudi ostala navodila za opravljanje počitniškega dela. 

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

Poslovni rezultati za prvo 
četrtletje 

I. Uvod 

Zaradi ukrepov ZIS, ki se kažejo v 
ekonomski politiki ter novem obra
čunskem sistemu, se je gospodar
stvo v letu 1987 znašlo v precej dru
gačnem položaju kot v preteklih le
tih. Čeprav pomeni sedanji položaj v 
državni ekonomiji šele začetek, ozi
roma se prvi rezultati šele pričenja
jo zrcaliti v posameznih OZD, pa 
lahko ugotovimo, da so se predvide
vanja v celoti uresničila. To pomeni, 
da se zaostrujejo pogoji poslovanja 
na eni strani, na drugi strani pa do 
sedaj od začrtane ekonomske in so
cialne politike vlada ne odstopa. Vsa 
prizadevanja so usmerjena v umir-
jevanje inflacije in stabilizacijo trga. 

Niti prvi niti drugi cilj pa nista bi
la dosežena, čeprav smo dodatno v 
mesecu februarju sprejeli začasne 
zakone, k i opredeljujejo gibanje ra
sti osebnih dohodkov ter skupne po
rabe, kot tudi zakon o začasni prepo
vedi investiranja v negospodarstvu 
in neproizvodne investicije. Edini na 
prvi pogled učinkovit ukrep v letoš
njem prvem četrtletju je ukrep ome
jevanja denarnih plasmajev bank. S 
tem ukrepom smo sicer dosegli, da 
denarna masa veliko počasneje na
rašča kot je potreba po njej, kar bi v 
normalnih okoliščinah moralo pome
niti padec določenih vrst povpraše
vanja na domačem trgu ter prisiliti 
gospodarstvo, da svoje proizvodne 
viške preusmeri v izvoz. Ker pa je 
ukrep izrazito administrativno na
ravnan, ima mogoče celo več nega
tivnih kot pozitivnih učinkov. Ome-

Osebni dohodek za april 
Osebni dohodek za april je za 10 % večji kot za marec Resnici na ljubo 

je treba priznati, da osebni dohodek ni večji zaradi boljših rezultatov v apri
lu, ampak zaradi doseženih rezultatov v prvem četrtletju, ko smo dosegli 
večjo realizacijo in primerljivi dohodek na delavca kot v zadnjem četrtletju 
lanskega leta. 

V prvih treh mesecih smo osebni 
dohodek zadržali na ravni zadnjega 
četrtletja, ker večjega nismo smeh 
izplačati zaradi zakonskih omejitev. 
Povečanje osebnega dohodka za ta 
mesec temelji na osnovi realnega iz
boljšanja poslovnega rezultata v pr
vem četrtletju. 

Ta rezultat ima neposreden vpliv 
na osebni dohodek aprila, saj je bila 
izplačana tudi stimulacija za skupni 
cilj poslovanja, k i smo ga dosegli v 
marcu, pa ga nismo mogli izplačati. 
Prav tako je bilo uveljavljeno 5 % po
večanje postavk OD, k i je bilo spre
jeto že za februar, pa je zaradi za-

konske_omejitve moralo biti odlože
no. Tudi stimulacija za uspešno delo 
na projektu Jeklarna 2 je bila sode
lavcem projekta izplačana na osnovi 
dela v predhodnem obdobju. 

Na račun tega meseca je bi l OD 
večji le zaradi dela na praznik in 
večjega števila nadur. To pa pomeni, 
da se bomo za ohranitev te ravni OD 
za maj morali bolj potruditi, kot to 
kažejo rezultati naših naporov v 
aprilu. 

Oddelek za nagrajevanje 

juje namreč tiste OZD, k i so v gospo
darski — bodisi proizvodni ah inve
sticijski ekspanziji. Najbolj boleče 
posledice za gospodarstvo pa pome
ni devizna politika, k i jo vlada vodi v 
letošnjem letu. Centralizacija deviz
nih sredstev se je izkazala kot nepo-
srečen ukrep. Mogoče so posledice 
za slovensko gospodarstvo še usod
nejše kot za gospodarstvo v ostalih 
delih države. Naša ekonomija navz
ven deloma deluje kot odprt sistem, 
zato se mora prilagajati tižnim od
nosom, k i vladajo v razvitem svetu. 
S praktično zaprtim plačilnim pro
metom s tujino pa smo to našo pove
zavo skoraj v celoti prekinili, oziro
ma zaradi izgubljenih bonitet, k i 
smo j ih imeli v tujini, ne moremo za
dovoljiti potreb za normalno repro
dukcijo. 

Kako pa v Železarni? Čeprav smo 
si zastavili cilje, zavedajoč se ome
njenih težav, smo bili trdo odločeni, 
da v letu, ko pričnemo proizvodnjo v 
Jeklarni 2, in ko ustavimo S M peči 
ter plavža, načrtovane cilje tudi do
sežemo. Le dosežem proizvodni in 
ekonomski cilji so garancija, da se 
Železarna v letu 1987 ne bo srečeva
la z resnejšimi ekonomskimi proble
mi. Kljub vsemu pa proizvodni re
zultati v prvem četrtletju močno zao
stajajo za planiranimi, pa tudi drugi 
rezultati so daleč za načrtovanimi. 
Za načrtovano blagovno proizvodnjo 
smo zaostali za več kot 3.500 ton, 
vrednostno pa je realizacija za celih 
15 milijard manjša. Večjih objektiv
nih težav za zaostajanje na proiz
vodnem področju ni bilo. 

Vzroki za zaostanek eksterne rea
lizacije so: 

— manjša blagovna proizvodnja 
(20 %), 

— nedoseganje planiranega kvali
tetnega asortimenta (40 %), 

— počasnejša rast prodajnih cen, 
kot smo planirali (40 %). 

Čeprav pomeni dobro gospodarje
nje s sredstvi za vsako OZD odločil
no prednost v boju za doseganje ci
ljev, se očitno s tem železarji ne mo
remo sprijazniti. Dejstvo je, da nam 
zaloge v proizvodnji nenehno naraš
čajo (za 3.800 ton ali 2,5 mio din), da 
se nam koeficient obračanja zalog 
nedokončane proizvodnje in poliz
delkov neprestano poslabšuje, da se
veda vedno več dragih sredstev veže
mo za financiranje povečanih zalog. 

Rezultat, dosežen v prvem četrtle
tju, moramo ocenjevati precej kriti
čno. Čeprav nobena temeljna organi
zacija nima izgube in kot delovna or
ganizacija izkazujemo minimalni 
ostanek, se moramo zavedati, da je 
tak ostanek tudi rezultat spremem
be politike vrednotenja zalog. Vred
notenje zalog je še vedno v meji ko
rektnosti, vendar se približujemo 
meji, ko bomo dosegli zakonski 
maksimum, kar pa z vidika dobrega 
gospodarjenja ni priporočljivo. 

Na področju zunanjetrgovinskega 
poslovanja moramo ugotoviti, da 
smo lahko z izvozom na konvertibil
no tržišče veliko bolj zadovoljni kot •• 
v preteklem letu. Rezultati kvalite
tnih premikov so že prisotni, dokon
čali smo več vezanih poslov, pričeli 
intenzivneje izvažati preko naših 
kupcev (rezultati bodo vidnejši v III. 
in IV. četrtletju), kar je še posebno 
razveseljivo, povprečna prodajna ce
na na tujem trgtl se je močno dvigni
la, kar pomeni, da smo uspeh izvozi
ti kvalitetnejše izdelke kot v prete
kl ih letih. 

P r i obravnavi doseženih rezulta
tov bi morah sprejeti vrsto ukrepov 
za zmanjšanje specifičnih porab, iz
boljšanje izplenov ter dvig produ
ktivnosti. Menimo, da moramo poleg 
naštetih aktivnosti rešiti naslednje 
probleme: 

— čimprej pričeti z redno proiz
vodnjo jekla v Jeklarni 2 in ustaviti 
S M peči ter plavža, 

— rešiti problematiko zalog v 
TOZD Ploščati program, 

— doseči proizvodnjo v obratu De
bela pločevina v skladu s projektira
nimi kapacitetami. 

II. Proizvodni rezultati 

V gospodarskem načrtu smo prec 
videli, da bomo v prvem trimesečj 
1987 izdelali 358.620 ton skupne prc 
izvodnje, kar nam je uspelo 96,3 °/ 
Načrt končne proizvodnje (skupaj 
storitvami prevaljanja) smo realiz: 
rali s 96,2 %. Izdelali smo 85.986 to: 
končnih izdelkov za prodajo in le-
srno porabo ter opravili 3.234 ton ste 
ritev prevaljanja. 

Vzroki za nedoseganje načrtovan 
proizvodnje so predvsem v poman; 
kanju delavcev na ključnih delovni 
mestih ter v pogostih okvarah n 
proizvodnih napravah. 

III. Poslovni rezultati 

Po gospodarskem načrtu naj bi 
prvem četrtletju 1987 ustvarili 48.57 
milijonov dinarjev celotnega prihoc 
ka, in sicer s prodajo 87.313 ton ne 
ših osnovnih izdelkov, s prodaj 
stranskih izdelkov, opravljanjer 
storitev prevaljanja in interno real 
zacijo. 

Načrtovano prodajo izdelkov osne 
vne dejavnosti smo uresničili s 97 °/ 
za kar smo iztržili 36.123 rnflijono 
dinarjev, oziroma 29 % manj, ko 
smo načrtovali. Struktura prodani] 
izdelkov je bila za 7 % slabša od na 
črtovane, glede na enako obdobji 
lanskega leta pa boljša za 2 %. 

Ostali prihodki so znašali 515 mili 
jonov dinarjev. Med njimi ni več pri 
hodkov "od obresti, obračunanih pc 
obrestni meri do stopnje inflacije 
saj le - ti po novem obračunskem s: 
stemu predstavljajo tako imenovan 
revalorizacijske prihodke. Nižje de. 
sežene cene na tujem trgu v primei 
javi z domačimi prodajnimi cenarr 
so realizacijo znižale za 2.784 milijc 
nov dinarjev. 

Celotni prihodek, dosežen v prven 
četrtletju 1987, je torej znašal 48.57 
milijonov dinarjev, kar je 28 % man 
od načrtovanega. Na takšno zaoste 
janje je poleg nedoseganja načrtovs 
ne proizvodnje in nedoseganja nači 
tovane strukture pro_danih izdelko -

vplivala tudi počasnejša rast proda; 
nih cen, kot smo načrtovali, ter slab 
plačilna sposobnost naših kupcev. 

Temeljne organizacije so zalog 
nedovršene proizvodnje, polizdelko 
in končnih izdelkov od 1. januarj 
1987 količinsko povečale za 3.80 
ton, vrednost zalog po stalnih cena 
se je povečala za 2.520 milijonov d 
narjev oziroma za 10 %. Poleg teg 
povečuje vrednost zalog tudi odprt 
ma v zadnjih dneh obračunskega ot 

(Nadaljevanje na Z stram 

V MAJU 
NADALJUJEMO Z 
DOBRIM DELOM 

Po podatkih statistične 
službe smo v enajstih dneh 
meseca maja izdelali 39.125 
ton skupne proizvodnje, kar je 
106,1 odstotka operativnega 
programa. 

Plavž dosega družbeni plan 
z 823 odstotka, operativni 
program pa s 130,1 odstotka. 
Izdelali so 4335 ton grodlja. V 
sredo, 13. maja, je iz plavža 2 
pritekla zadnja količina grod
lja. 

V Jeklarni 1 so vlili 10.702 
toni jekla in presegajo opera
tivni program za 6,9 odstotka. 

V Jeklarni 2 so v enajstih 
dneh izdelali 52 Š E rž, kar je 
3.816 ton. 

•V sedmih odpremnih dneh 
smo prodali 6.934 ton končnih 
izdelkov in storitev, kar je 70,2 
odstotka operativnega progra
ma. Edini odpremnik. ki do 
sedaj presega plan, je Žebljar-
na s 116,8 odstotka. 

V maju (foto: I. Kučina) 



doseganje skupnega cilja poslovanja 
Poslovni rezultati za prvo 

četrtletje 

'Nadaljevanje s 1. strani) 

dobja, k i pomeni tako imenovano 
blago na poti. V bilanci izkazujemo 
zaradi tega povečanje zalog za 1.905 
milijonov dinarjev. 

Stroški poslovanja so znašali 
46.029 milijonov dinarjev, kar je 
60 % več glede na enako obdobje la
ni . 

Materialni stroški, k i predstavlja
jo 81 % vseh stroškov poslovanja, so 
porasli za 52 % in so znašali 37.163, 
milijonov dinarjev. Obvezna revalo
rizacija porabljenih zalog surovin in 
materiala (v skladu z novim obra
čunskim sistemom, k i je začel veljati 
v letošnjem letu) predstavlja 9 % 
vrednosti materialnih stroškov. 

Obračunana amortizacija je zna
šala 5.178 milijonov dinarjev, od te
ga pa predstavlja revalorizacija 
obračunane amortizacije 623 milijo
nov dinarjev. 

Po novem obračunskem sistemu 
celotnega prihodka ne bremenijo 
več obresti kot strošek. Obresti, 
obračunane po obrestni meri do 
stopnje inflacije, predstavljajo reva
lorizacijske odhodke, realne obresti 
pa se pokrivajo iz dohodka. Med dru
gimi stroški poslovanja ni več nega
tivnih tečajnih razlik, nastalih pri 
proračunu tujih kreditov za obratna 
sredstva, ker se tudi uvrščajo med 
revalorizacijske odhodke. 

Zaradi že omenjenih sprememb v 
obračunskem sistemu pa dohodek, 
k i smo ga v prvem četrtletju 1987 
ustvarili v višini 11.261 milijonov di

narjev, vsebinsko ni primerljiv z lan
skoletnim ter z načrtovanim. 

Iz dohodka smo pokrili obvezno
sti, k i so znašale 4.963 milijonov di
narjev ali 44 % ustvarjenega dohod
ka. S prihranki od inovacij in racio
nalizacij so naši delavci ustvarili 166 
milijonov dinarjev ah 1 % ustvarje
nega dohodka. 

Cisti dohodek je znašal 6.298 mili
jonov dinarjev. Za osebne dohodke 
smo namenili 4.880 milijonov dinar
jev, kar je 122 % več kot v enakem 
obdobju lanskega leta. 

Stanovanjski prispevek, oblikovan 
na osnovi bruto osebnega dohodka, 
je znašal 184 milijonov dinarjev, za 
ostale sklade pa smo namenih 1.234 
milijonov dinarjev. 

Čeprav so vse temeljne organiza
cije sicer poslovale pozitivno, z dose
ženimi rezultati ne moremo biti za
dovoljni. 

IV. Vpliv novega obračunskega 
sistema na poslovni rezultat 

Nov obračunski sistem, k i teži k 
izkazovanju realnejših poslovnih re
zultatov ter izboljšanju reprodukcij
ske sposobnosti gospodarstva v smi
slu ohranjanja realnega premože
nja, je vplival tudi na dosežene po
slovne rezultate Železarne ter na 
stanje njenih sredstev in virov sred
stev. 

Revalorizacija materialnih stro
škov in amortizacije je vplivala na 
povečanje stroškov v višini 6.469 mi-

Celotni prihodek in njegova delitev 
(v mio din) 

lijonov dinarjev. Zaradi spremembe 
v politiki obrestnih mer in tečajnih 
razlik so bih stroški manjši za 4.701 
milijon dinarjev (realne obresti 
predstavljajo dohodkovno kategori-
jo). 

Omenjeni revalorizacijski efekti 
se kažejo v obračunu revalorizacij
skih prihodkov in odhodkov, k i po
meni povezavo med bilanco uspeha 
in bilanco stanja. 

Revalorizacijski prihodki se obli
kujejo tudi iz naslova revalorizacije 
osnovnih sredstev in zalog, k i so 
hkrati povečali sedanjo vrednost os
novnih sredstev za 19.988 milijonov 
dinarjev ter vrednost zalog za 6.268 
milijonov dinarjev. Prihodki iz na
slova revalorizacije združenih sred
stev so znašah 2.931 milijonov dinar
jev, prihodki iz naslova obračunanih 
revalorizacijskih obresti pa 1.472 mi
lijonov dinarjev. 

Revalorizacijske odhodke predsta
vlja poleg že omenjenih revaloriza
cijskih obresti in negativnih tečaj
nih razlik v višini 4.701 milijon di
narjev tudi revalorizacija združenih 
sredstev in tujih kreditov, k i je zna
šala 4.546 milijonov dinarjev. 

Revalorizacijski prihodki so torej 
znašah 37.028 milijonov dinarjev, re
valorizacijski odhodki pa 9.247 mili
jonov dinarjev. Iz presežkov revalo
rizacijskih prihodkov v višini 27.781 
milijonov dinarjev smo uspeh zago
toviti obvezno revalorizacijo trajnih 
virov lastnih poslovnih sredstev, k i 
je znašala 16.279 milijonov dinarjev 
ter dosegli še dodatno povečanje 
lastnih virov v višini 11.503 milijo
nov dinarjev. 

Na koncu lahko ocenjujemo, da so 
spremembe v obračunskem sistemu 
vplivale preko revalorizacije stro
škov na poslabšanje tekočega po
slovnega rezultata, preko revaloriza
cije osnovnih sredstev-in material
nih naložb pa na več kot realno po
večanje premoženja. 

Da bi omilili vplive tako obračun
skega sistema kot tudi splošnih po
gojev gospodarjenja na poslovanje 
Železarne, si moramo v kar največji 
meri prizadevati, da bomo z interni
mi ukrepi, predvsem v smislu dose
ganja načrtovanih ciljev ter boljšega 
gospodarjenja z zalogami, prispevali 
k boljšim poslovnim rezultatom. 

Prodaja v aprilu 
V mesecu aprilu smo s prodajo in storitvami prevaljanja v višini 27.528 

ton ustvarili 12.873 mio din neto realizacije. Količinsko smo dosegli načrto
vano višino prodaje in storitev, za nekoliko višjim operativnim programom 
pa smo zaostali za 1 % ali 202 toni. Zaradi zaostanka za načrtovanimi pro
dajnimi cenami je bila dosežena realizacija za 16 % manjša od načrtovane, 
realizacija operativnega programa, ki upošteva dejansko doseganje prodaj
nih cen, pa je bila presežena za 8 %. 

Storitve TOZD Tehnične dejavno
sti so aprila zaostale za načrtovano 
realizacijo za 22 %, tako da je skup
na zunanja neto realizacija znašala 
v aprilu 13.156 mio. din, kar je 16 % 
manj, kot smo načrtovali. Struktura 
prodanih izdelkov je v aprilu močno 
padla glede na uspešne rezultate v 
marcu. V primerjavi z načrtovano 
strukturo smo zaostali za 8 %, v pri
merjavi s predhodnim mesecem je 
bila struktura slabša za 9 %, v pri
merjavi s povprečjem lanskega leta 
:mo zaostali za 1 %, strukturo, dose
ženo aprila lani, pa smo presegli za 
2,6 %. 

Pregled prodaje po posameznih 
TOZD in obratih nam kaže, da je bi
la prodaja v TOZD Ploščati program 
količinsko za 2 % boljša, kot smo na
črtovali. 

Načrtovano prodajo so presegli le 
v obratu Valjarna debele pločevine, 
in sicer kar za 34 % in v Valj . blu-
ming-štekel za 16 %, vsi ostali obrati 
pa zaostajajo, zaostanek pa se giblje 
med 7 % v Hladni valjarni Jesenice 
in 31 % v Profilarni. 

Prodajna cena je aprila v TOZD 
.^loščati program zaostala za načrto-
'ano za 17 %. Najmanjši zaostanek 
e bi l pri prodaji hladno valjanih iz-
lelkov, in sicer 12 %, največji pa pri 
zdelkih iz Valjarne debele pločevine 
27 %). Zaostanek v realizaciji je bi l 
.iajnižji v Valjarni debele pločevine 
'količinsko preseganje plana), in si-
;er za 2 %, v vseh ostalih obratih pa 
ie zaostanek za načrtovano realiza
cijo večji. 

Storitve prevalj anja-TOZD Plošča-
i program so bile količinsko za 57 % 
ečje, kot smo načrtovali, pa tudi 
rednostni rezultati so ugodni, saj je 
ena storitev le za 2 % zaostala za 

načrtovano višino, zato je tudi reali
zacija storitev presegla planirano 
kar za 53 %. 

" TOZD Okrogli program je zaosta
la za načrtovano količino prodaje za 
8 %. Povprečna prodajna cena je niž
ja od načrtovane za 11 %, realizacija 
pa je zaostala za načrtovano za 18 %. 
Najboljše količinske rezultate proda
je so dosegle Elektrode, kjer so za 
10 % presegli načrtovano količino, za 
2 % pa jo presegajo tudi v Jeklovle-
ku. Ostali obrati zaostajajo za načr
tovano količino prodaje, zaradi za
ostankov za planirano prodajno ce
no pa tudi načrtovane realizacije ni 
dosegel noben obrat v TOZD Okrogli 
program. Še najmanjši zaostanek iz
kazujejo Elektrode (7 % za načrtova
no realizacijo), medtem ko je Že-
bljarna dosegla le 39 % načrtovane 
realizacije. Vzrok so tečajne razlike, 
k i so bile v tem mesecu obračunane 
za preteklo obdobje. 

Kumulativni rezultati nam kažejo, 
da smo v prvih štirih mesecih letoš
njega leta s prodajo in storitvami 
prevaljanja v višini 117.894 ton za
ostali za gospodarskim načrtom za 
2%. S prodajo 113.861 ton izdelkov 
osnovne dejavnosti smo iztržili 
49.637 mio. din. Opravili smo 4.033 
ton storitev prevaljanja v vrednosti 
235 mio. din, storitve TOZD Tehni
čne dejavnosti pa so znašale 1.147 
mio. din, tako da smo v Železarni Je
senice v prvih štirih mesecih ustva
ri l i 51.019 mio. din neto realizacije, 
kar je v primerjavi z družbenim pla
nom za 26 % manj, kotsmo načrtova
l i , v primerjavi z operativnim pro
gramom, ki upošteva dejansko dose
ganje prodajnih cen, pa smo ustvari
l i za 4 % ali 2.015 mio. din več od na
črtov. 

V petih dneh meseca maja smo od načrtovanih 3469 mio din dose
gli 3230 mio din fakturirane realizacije, kar je 93 %. 

Oddelek za nagrajevanje" 

Železarski globus 

Indija 
V indijski železarni Salem bodo 

zgradili drugo valjarno s Sendzimir 
ogrodjem. Sedanja letna proizvod
nja nerjavne pločevine znaša 32.000 
ton. Ko bo nova valjarna začela z 

redno proizvodnjo, bo letna proiz
vodna zmogljivost nerjavne pločevi
ne te železarne narasla na 70.000 
ton. V zadnjem času je povpraševa
nje po tej pločevini v Indiji naraslo 
za skoraj 20 %. 

Osnovna realizacija in prevaljanje 

Če pogledamo še prodajne rezulta
te prvih štirih mesecev po posamez
nih TOZD in j ih primerjamo z druž
benim načrtom, vidimo, da je TOZD 
Ploščati program dosegla načrtova
no količino 100 %, TOZD Okrogli pro
gram pa zaostaja za načrtovano koli
čino za 7 % ah 2.452 ton. V okviru 
TOZD Ploščati program so načrtova
no količino prodaje presegli v obratu 
Valjarna bluming-štekel za 10 % in 
Vratni podboji za 7 %, v ostalih obra
tih pa zaostajajo za načrtovano koli
čino, vendar so zaostanki le od 
1—6 %. V TOZD Okrogli program so 
načrtovano količino prodaje presegli 
v Elektrodah (za 3 %), ostali obrati 
pa zaostajajo, zaostanek pa je naj
večji v Valjarni žice in profilov, kjer 
smo v preteklih mesecih preusmerili 
vložek v obrate nadaljnje predelave 
namesto v prodajo. 

Realizacija v prvih štirih mesecih 
v vseh TOZD in obratih zaostaja za 
načrtovano višino zaradi nedosega-
nja planiranih prodajnih cen, izjema 
so le Vratni podboji, kjer so načrto
vano prodajno ceno presegli za 1 %, 
realizacijo pa za 8 %. 

Struktura prodaje v prvih štirih 
mesecih je zaradi slabših struktur
nih rezultatov v aprilu padla v pri
merjavi s tromesečjem, in sicer za
ostajamo za načrtovano višino za 
7,1 %, strukturo lanskih prvih štirih 
mesecev pa presegamo za 1,9 %. Pri
merjava dosežene strukture v tem 
obdobju s planirano nam kaže, da so 
boljšo strukturo od načrtovane dose
gli v H V Jesenice, Vratnih podbojih 
in Žebljarni. V primerjavi z istim ob
dobjem lani so bili letos uspešnejši v 
H V Bela, Žicami, Jeklovleku, Elek
trodah in Žebljarni. 

Nekoliko slabši rezultati v aprilu 
predvsem na področju strukture pro
danih izdelkov nas obvezujejo, da ob 
doseganju količinskih rezultatov 
večjo pozornost posvetimo njihovi 
kvaliteti, saj nam le ta prinese ugod
ne finančne rezultate. 

Zanimivo predavanje 
Zveza inženirjev in tehni

kov občine Jesenice vas vabi 
na predavanje: »Strukturna 
poraba energije pred uvedbo 
Jeklarne 2 in po njej ter izko
riščanje odpadne toplotne 
hladilne vode elektro peči v 
Jeklarni 2.« 

Predavala bosta Valentin 
Črv in Branko Vrečko. 

Predavanje bo v sredo, 20. 
maja, ob 18. uri v spodnjih 
prostorih Kazine. 

ZIT 

Obvestilo 

Vse delavce Železarne in 
ostale, ki uporabljajo izhod iz 
Železarne pri vratarju HVŽ 
(pri Hermanu) obveščamo, da 
zaradi gradnje nove lužilnice 
žice ni mogoč prehod po cesti 
mimo muzeja do vratarja. 

Iz varnostnih razlogov naj 
delavci uporabljajo interno ce
sto med halo stare lužilnice 
oziroma pocinkovalnice in ha
lo hladne valjarne oziroma ži-
čarne. 

Obvestilo invalidov Železarne 
Aktiv invalidov Železarne Jesenice obvešča vse svoje člane, da bo 

delovna konferenca 14. maja ob 16. uri v spodnjih prostorih Kazine. 
Aktiv organizira 16. maja ob 8. uri 6. tradicionalno tekmovanje pa-

raplegikov v košarki v športni dvorani CSUI. Kot gostje bodo sodelo
vali tudi Korošci iz Rožne doline. Soorganizatorja sta komisija za 
šport in rekreacijo pri K O OS Železarne Jesenice in K S ZSMS Žele
zarne. 
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O skladu skupne porabe Obvestila kolektivu 

Delavski svet Železarne Jesenice je na 14. seji '24; aprila sprejel predlog 
delitve sklada skupne porabe za letošnje leto. Ob sprejemu je zadolžil stro
kovno službo, da mora odgovoriti na pripombe, ki so jih imele .samoupravne 
delovne skupine in so jih obravnavali delavski sveti temeljnih organizacij in 
delovnih skupnosti., • 

• REGRESI BI M O R A L I BITI 
DIFERENCIRANI G L E D E N A DEJ
STVO, DA J E B I V A N J E V DOMO
VIH ŽELEZARNE J E S E N I C E ŽE 
REGRESIRANO. TISTI, K I KORI
STIJO POČITNIŠKE K A P A C I T E T E 
ŽELEZARNE JESENICE, M O R A J O 
DOBITI NIŽJI R E G R E S , VSI OSTA
LI PA VIŠJI. 

Res je, da koristijo večji regres ti
sti delavci, k i koristijo počitniške 
zmogljivosti Železarne Jesenice. 
Lahko bi tako ostalo, saj bi v pribli
žno štirih letih prišli vsi na vrsto in 
bi bilo tako za vse enako. Žal koristi
jo naše domove precej isti ljudje vsa
ko leto, zaradi tega je pripomba o di
ferenciranem regresu opravičena. 
Seveda se pri tem takoj srečamo z 
vrsto težav: najprej bi morali tako 
delitev regresa opredeliti v ustrez
nem samoupravnem aktu; regresa 
ne bi mogli izplačati v začetku leta, 
ko še ni znano, kdo bo dobil mesto v 
naših počitniških domovih; sami 
smo zainteresirani, da so počitniški 
domovi zasedeni, kaj bomo štorih, če 
zaradi diferenciranega regresa ne 
bodo zasedene kapacitete, stroški za 
Železarno Jesenice pa ne bodo zara
di tega nič manjši. Verjetno je še vr
sta drobnih ovir, k i bi se pojavile s 
tako obliko regresiranja. 

Verjetno bi bila najboljša oblika 
regresa taka, da bi delavci dobili di
ferenciran regres glede na dohodke 
v Železarni Jesenice, v počitniških 
domovih pa bi morali vsi plačati eko
nomsko ceno, to je tisto ceno, k i jo 
sedaj plačujejo zakonci naših delav
cev, ki so zaposleni v drugih temelj
nih organizacijah. Seveda bi morala 
cena ustrezati ponujenemu konfor-
tu. Na tak način bi se pravzaprav od
povedali našemu internemu počitni-
kovanju, s katerim omogočamo leto
vanje tudi tistim, k i imajo manjše 
možnosti za koriščenje oddiha na 
morju. Pripomba o taki delitvi regre
sov ima svoje dobre in slabe strani. 
Prav bi bilo, da sindikalna organiza
cija pripombo prouči in preveri nje
no sprejemljivost preko sindikalnih 
skupin. P r i razpravi o tako pomemb
nih vprašanjih mora svoja stališča 
dati tudi vodstvo sindikata. 

• PONOVNO J E V E L I K O PRI
POMB O DELITVI J U B I L E J N I H 
NAGRAD. VEČINA P R I P O M B J E 
ZREDUCIRANIH N A MISEL, D A 
TO, K A R I M A M O S E D A J , ZANES
LJIVO NISO J U B I L E J N E N A G R A 
DE. 

Enako stališče je bilo izpostavlje
no vsa leta nazaj. V letu 1985 je sin
dikalna organizacija Železarne Jese
nice preverjala stališča delavcev do 
izplačila jubilejnih nagrad. Takrat 
so delavci z osebnim izjavljanjem 
večinsko potrdili sedanji način izpla
čevanja jubilejnih nagrad. Vendar s 
tem povsod razprava še ni pomirje
na. Predlagamo, da tudi delitev jubi
lejnih nagrad opredelimo v ustrez
nem samoupravnem aktu, veNdar 
tako, da bo izplačilo predstavljalo 
neko vrednost, k i se bo lahko imeno
vala jubilejna nagrada, pa naj bo to 
denar ah vredni predmet Višine ju
bilejnih nagrad so opredeljene v pa-
nožnem sporazumu črne in barvne 
metalurgije; tudi delitev je predlaga
na, vendar je delitev stvar posamez
nega kolektiva. M i imamo tako deli
tev, za kakršno smo se opredelili, 
lahko pa se opredelimo tako, kot so 
se drugi. V večini delovnih organiza
cij delijo za 10 - letni delovni jubilej 
60 % osnove, za 20 - letni delovni ju
bilej pa 90 % osnove i n za 30-letni 
delovni jubilej 120 % osnove. Osnova 
za jubilejne nagrade pa je povprečni 
čisti osebni dohodek na delavca v go
spodarstvu SR Slovenije, dosežen v 
prvih devetih mesecih preteklega le-
ta.Naša opredelitev so tudi leta dela 
v Železarni Jesenice ali eni izmed 
delovnih organizacij SOZD SŽ. Me
nimo, da bi bilo bolj prav, če bi upo
števali pravi delovni jubilej, ne glede 
na dejstvo, v kateri delovni organi
zaciji so bila delovna leta dosežena. 

• S R E D S T V A Z A S T A N O V A N J - . 
SKO G R A D N J O SO P R E N I Z K A . 

Taka ugotovitev je precej eno
stranska. Lahko bi rekli drugače: za
poslujemo preveč delavcev. Stano
vanjsko problematiko lahko rešuje
mo na oba načina: z gradnjo stano
vanj in z modernizacijo tehnoloških 
postopkov, k i ne bodo zahtevali in
tenzivnega zaposlovanja. Na tak na
čin bomo v doglednem času rešili 
stanovanjska vprašanja večine de
lavcev. - ' 

• VIRI ZA ŠPORTNA T E K M O 
VANJA IN D E L O D R U G I H K O M I 

SIJ PRI IO KOOS BI M O R A L I BITI 
DRUGI, N E P A SSP. 

Za enkrat je čisti dohodek zakoni
ti vir, k i je opredeljen za te namene. 
Drugi vir bi bil lahko tudi osebni do
hodek, k i bi se ga delavci zavestno 
odrekli in bi sredstva namenili za 
dejavnost komisij pri IO KOOS Žele
zarne Jesenice. Da bi zbrali predla
gano vsoto, bi moralo letos 6000 za
poslenih prispevati na mesec po oko
li 620 din. 

• P R E D L A G A M O ENOTNO 
P R A Z N O V A N J E D N E V A ŽENA 

V letu 1987 se je vsota, namenjena 
za praznovanje dneva žena, pojavila 
prav zaradi tega, ker je IO KOOS 
predlagal, da bi organizirali enotno 
praznovanje dneva žena. Do sedaj 
so bile vedno v boljšem položaju ti
ste žene, k i j ih je bilo v obratih 
manj. V obratih in službah, kjer je 
veliko žena, je bilo praznovanje dne
va žena bolj skromno. Z združeva
njem teh sredstev bo sindikalna or
ganizacija lahko predlagala enotna 
izhodišča za praznovanje dneva že
na v letu 1988. 

• OB P R A Z N O V A N J U D E D K A 
M R A Z A SO BILI OTROCI IZRED
NO S K R O M N O OBDARJENI . 

Sredstva, k i j ih združujemo za 
praznovanje dedka Mraza, so name
njena za kritje stroškov prireditev in 
za skromno obdaritev nekaterih sta
rostnih skupin otrok. Pri združeva
nju sredstev smo bili tudi mi skrom
ni, zaradi tega ne smemo več priča
kovati, kakor smo pripravljeni dati. 
V Železarju smo brali poročilo o or
ganiziranih prireditvah, k i so bile 
motene zaradi izrednega mraza. V 
istem sestavku je bilo obljubljeno, 
da bo organizator dal še_ finančni 
obračun, k i bo objavljen v Železarju. 
Priznati moramo, da je organizacija 
praznovanja dedka Mraza v veliki 
meri prepuščena prostovoljcem. 
Vedno pa je lažje kritizirati kakor 
narediti. 

• N A J P R E J O P R E M I M O TE
M E L J N E ORGANIZACIJE Z RAČU
N A L N I K I , P O T E M P O M A G A J M O 
ŠOLAM, ČEPRAV TO NISO ISTA 
SREDSTVA. 

Prepričani smo, da taka razprava 
ni bila dobro preudarjena. Saj bi to 
pomenilo, da bomo na napravah, k i 
morajo služiti za boljšo organizacijo 
dela in za'uvajanje sodobne tehnolo
gije, učili delavce, namesto, da bi na 
taka mesta zaposlovali delavce z 
ustreznim znanjem. Računalništvo 
ima prihodnost v gospodarstvu in 
prav je, da gospodarstvo pomaga šol
stvu pri nabavi računalniške opre
me. Le z opremo se bo mladina na
učila dela z računalniki in tehnologi
ja bo lahko zaposlovala formirane 
strokovnjake. Seveda je prav, da v 
temeljnih organizacijah in delovnih 
skupnostih tudi opremljamo z raču
nalniki, vendar se na njih ne bi sme
l i šele učiti dela z računalniki. Na 
teh računalnikih bodo delali delavci, 
t i tako delo znajo. 

• S R E D S T V A N A M E N J A T I TU
DI Z A ORGANIZACIJE IN DRU
ŠTVA IZ OBČINE RADOVLJICA, 
OD K O D E R J E MNOGO NAŠIH 
D E L A V C E V . 

Že do sedaj so bila društva iz rado
vljiške občine deležna denarne po
moči iz sredstev sklada skupne pora
be. Seveda je potrebno pri tem pou
dariti, da so to tista društva in orga
nizacije, k i delujejo v krajih, kjer je 
večja koncentracija naših delavcev. 
Sredšta so dodeljena na osnovi po
jasnjene in upravičene prošnje. Pre
pričani smo, da bo tudTv prihodnje 
tako. 

• RAZŠIRJATI POČITNIŠKE 
K A P A C I T E T E , K E R J I H I M A M O 
P R E M A L O . 

' Na IO KOOS in v strokovni službi 
-se zavedamo, da imamo mnogo pre
malo lastnih počitniških kapacitet. 
Zato vsako leto najamemo okoli 50 
in več postelj v Crikvenici in tako ši
rimo možnosti letovanja na morju. 

V preteklosti smo že predlagali ši
ritev počitniških kapacitet na otoku 
,Pagu z nakupom hiše, k i ima okoli 
36 ležišč, lastno kuhinjo in restavra
cijo z veliko večjo kapaciteto, ter z 
možnostjo najema dodatnih turisti
čnih postelj. Predlog ni bil realiziran 
zaradi pomislekov, ker-so preskrbo-
va ln i centri oddaljeni, ker ni telefo
na, ker ni turističnih infrastruktur-
nih objektov, ker nimamo za vode
nje in delo v počitniškem domu 
ustreznega kadra. Imeli smo tudi 
predlog za nakup zasebne hiše v Cri
kvenici, k i je v bližini našega doma. 
Žal še ,nam je zdela ponudba predra

ga in smo menili, da bi s. tem denar
jem lahka obnovili, moderniziranjih 
razširili lastne kapacitete v vi l i Bre-
zigar v Črikveriici. Pr i obnovi poči
tniškega doma na Mežakli so bile 
ovire: sredstva za obnovo, kadrovska 
zasedba v domu, dvom o interesu de
lavcev za počitnikovanje na Mežakli 
in zahteva po ekonomskem poslova
nju doma. Pr i nakupu prikolic je bi l 
dan očitek, da imajo prikolice kratko 
življenjsko dobo in da je taka orga
nizacija oddiha izredno draga za or
ganizatorja. Dana je bila tudi ideja o 
nakupu bungalovov. To so dobre re
šitve, vendar bomo na ta način ver
jetno zelo počasi sirih lastne počitni
ške kapacitete. 

Obstajajo še druge možnosti. 
Odločiti bi se morah za najem turi
stičnih sob v različnih krajih. S tem 
sicer ne zagotavljamo organizirane 
prehrane, vendar omogočimo biva
nje na morju našim delavcem. Ob
staja tudi možnost najemanja bun
galovov ah garsonjer, kjer bi bil i po
goji podobni kot v prikolicah. To po
meni, da si koristniki lahko sami pri
pravljajo hrano. Možnosti, da bi sa
mi gradili lastne počitniške kapaci
tete na morju, so zelo majhne, ven
dar še obstajajo pod pogojem, da bi 
gradili objekt v rangu hotela B kate
gorije. Tudi za tako možnost bi se 
morah hitro odločiti, če želimo imeti 
več počitniških kapacitet in lastnih 
prostorov na soncu ob jadranski 
obali. Mnogo možnosti smo že zapra
vi l i zaradi stalnih pomislekov o ceni. 
Kadar kupujemo, preveč radi gleda
mo, da bi bilo ceneje, kadar koristi
mo, pa bi radi imeli najboljše. To ne 
gre skupaj. 

m V S K L A D U S K U P N E P O R A B E 
BI M O R A L A BITI P L A N I R A N A 
S R E D S T V A Z A O P R E M L J A N J E 
ŠPORTNIH O B J E K T O V V NAŠIH 
POČITNIŠKIH DOMOVIH. 

Res je, da bi lahko bila tudi v skla
du skupne porabe planirana sred
stva za športne objekte v počitniških 
domovih, vendar bi bilo to trošenje 
najdražjega denarja, k i je kot čisti 
dohodek bremenjen s celo vrsto da
jatev. In še to je res, da bi si delavci 
s tem sami sebi namenjali porabo či
stega dohodka. 

Pr i vsem tem so še druge resnice. 
V preteklosti je komisija za oddihe 
in izlete pri IO KOOS nabavljala ra
zlično športno opremo, k i je bila po
stavljena pri počitniških domovih. 
Vso to opremo so prevzeli v upravlja
nje tisti, k i skrbijo za počitniške do
move, in jo vnesli v spisek opreme 
domov. V takih primerih se mora 
zbirati za športne objekte amortiza
cija ip to služi za obnovo športnih 
objektov, ko so iztrošeni. To so tudi 
prava sredstva. Če j ih ni tam, kjer bi 
morala biti, smo prepričani, da bi j ih 
delavski sveti temeljnih organizacij 
verjetno radi združili, če bi dobili 
kak konkretni predlog upravljalca. 
Če v mislih poromam leta nazaj v 
Crikvenico, se spomnim, da smo 
imeli tobogan, splav na sodovih, čol
ne z vesli, lesen pomol, lesene ležal
nike na plaži in tuše na plaži. Posto
poma so bih posamezni objekti izra
bljeni, vendar niso bih obnovljeni. In 
sedaj imamo v Crikvenici le še tuše 
na plaži. Razpravljalei predlagajo, 
da bi v skladu skupne porabe'.predvi
deli sredstva za potrebne športne ob
jekte. V strokovni službi smo mne-

. nja, da bi bilo bolj smotrna združe
vati A Z sredstva v. temeljnih organi— 
zacijah in z njimi nakupiti oziroma 
zgraditi športne, objekte. , 

• REGRESI - IN J U B I L E J N E NA
G R A D E N A J SE IZPLAČAJO V P O 
SEBNI KUVERTI . ; -

Letos je to že bilo uresničeno, 
upajmo, a ho mogoče to tudi v pri
hodnjih letih.-. -'-

• C E N A Z A Z U N A N J E GOSTE V 
NAŠIH POČITNIŠKIH D O M O V I H 
J E P R E N I Z K A . 

Najprej moramo ugotoviti, da se v 
okviru razprav o delitvi sklada skup
ne porabe sploh ni razpravljalo o ce
nah. Ker pa je vprašanje tukaj, lah
ko nanj odgovorimo. Strokovna slu
žba TOZD Družbeni standard je 
predlagala ekonomsko ceno za poči
tniške domove na osnovi doseženih 
cen v letu 1986 in na osnovi predvi
dene rasti cen v letu 1987. :, 

. -" '• Hožo Pančur 

Razpored dežurnih Železarne 
18. maja, Bogdan R A V N I K , Hladna valjarna Bela, Jesenice, Tavčarjeva 

3 b, @ 83-734. '-
19. maja, Albina TUŠAR, član poslovodnega odbora, Blejska-Dobrava 16 

b, 84-403. - . . . , L •' . 
20. maja, Martin ŠKETA, TOZD Ploščati program, Bled, Alpska 1, ¿0? 

77-130. : _ . 
21. maja, Lado ŠKETA, Plavž, Bled, Alpska 1, ® 77-136. 
22. maja, Jože ŠLIBAR, Transport, Jesenice, C. 1. maja 58. 
23. maja, Franc VIČAR, TOZD Okrogli program, Žirovnica, Rodine 51, 

® 80-686. 
24. maja, Vinko ROTAR, Remontne delavnice, Jesenice, C. talcev 8 a , @ 

82-792. 

Dežurni za vzdrževanje v Železarni 

Datum: Dnevni: Nočni: 
Ponedeljek— 18. 
Torek — 19. 5. 
Sreda — 20. 5. 
Četrtek — 21.5. 
Petek — 22. 5. 
Sobota — 23. 5. 
Nedelja — 24. 5. 

Borut Cegnar 
Franc Novak 
Ivo Leban 
Jože Pezdirnik 
Anton Kavčič 
Janez A r h 
Dušan Šmid 

Bogomir Svetina 
Matija Urh 
Brane Cepič 
Boj an Fine 
Vlado Repe 
Ahmed Telalovič 
Janez Kovač 

Služba obratne ambulante 
Od 18. do 23. maja bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Katnik in III. obratna 

ambulanta — dr. Bernarda Benedik — Ti l i . 
POPOLDNE: IV. obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Dispanzer za borce od 13. do 14. ure. 
V soboto, 23. maja, samo dopoldne: IV. obratna ambulanta — dr. Ivica 

Vreš. 
" Z O B N E A M B U L A N T E : ' 

DOPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar in II. zobna 
ambulanta — dr. stomat. Alojz Smolej. 

Za borce: od 7. do 8. ure. 
POPOLDNE: III. zobna ambulanta — mag. dr. stomat. Bela Gazafi. 
Za Vatrostalno od 15.30 do 16.30 ure. 
V soboto, 23. maja, samo dopoldne: III. zobna ambulanta — mag. dr. sto

mat. Bela Gazafi. 
V kartoteki obratne ambulante sprejemamo knjižice dopoldan od 6 do 

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

ure. 

Dežurni v Vatrostalni 
16. in. 17. maja, Branko MARKIZETI , Jesenice, Titova 4 a, ® doma 

83-596, ® v službi 83-281. s 

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

KADROVSKO GIBANJE V APRILU 
UPOKOJENI : Ivan Bondarenko, 1928, TOZD Tehnične dejavnosti 

— Energetika — 39 let v ŽJ; Anton Gabršček, 1927, DSSS — KSI — 36 
let v ŽJ; Zijad Hadžisulejmanovič, 1931, TOZD Ploščati program — Va
ljarna bluming stekel — 26 let v ZJ; Albin Hudolin, 1932, DSSS — KSI 
— 24 let v ŽJ; Cvetko Kalan, 1934, TOZD Okrogli program — Elektro
de — 36 let v ŽJ; Vladimir Lapajne L 1930, TOZD Ploščati program — 
Valjarna bluming stekel — 33 let v ZJ; Jevto Ljujič, 1933, TOZD Talil
nice — Jeklarna — 32 let v ŽJ; Štefka Ložer, 1937, DSSS — KSI — 33 
let v ŽJ; Srečko Noč, 1933, TOZD Tehnične dejavnosti — Vzdrževanje 
— 36 let v ZJ; Ante Sovulj, 1929, TOZD Okrogli program — Elektrode 
— 24 let v ŽJ in Marjan Ulčar, 1928, TOZD Okrogli program — Elek
trode — 39 let v ŽJ. 

I N V A L I D S K O U P O K O J E N A : Marija Gasar, 1954, TOZD Ploščati 
program — Hladna valjarna Jesenice — 14 let v ŽJ. 

U M R L : Lado Strmšek, 1932, TOZD Tehnične dejavnosti — Tran
sport — 38 let v ŽJ. 
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Samoupravne aktivnosti v maju 
Do konca meseca maja bodo delavci na samoupravnih delovnih skupi

nah obravnavali pomembna gradiva o rezultatih gospodarjenja v prvem če
trtletju letošnjega leta ter osnutke samoupravnih splošnih aktov, pomemb
nih, da dokončamo nekatere naloge, vezane na uresničitev projekta »Orga
niziranost Železarne Jesenice«. 

Samoupravne delovne skupine se 
bodo sestale do 23. maja. Vsa gradi
va so pomembna, pri čemer bo ne
dvomno veliko pozornosti deležen 
osnutek samoupravnega splošnega 
akta, k i naj bi v prihodnje urejal os
nove za delitev osebnih dohodkov in 
dela sklada skupne porabe. 

Finančno-računovodski sektor je 
ustrezno poročilo o poslovanju Žele
zarne Jesenice v prvem tromesečju 
1987 posredoval vsem temeljnim or
ganizacijam in delovnim skupno
stim. V javni razpravi naj delavci na 
zborih delavcev, organiziranih po 
SDS, obravnavajo poročilo, k i je ob
javljeno v Železarju (povzetek), oce
nijo rezultate svojega dela in poslo
vanja v temeljnih organizacijah, de
lovnih skupnostih in delovni organi
zaciji ter z osebnim izjavljanjem 
odločijo o začasni delitvi ustvarjene
ga dohodka. Na osnovi tega bodo de
lavski sveti ugotovili (sprejeli) perio
dični obračun. 

Delavski svet Železarne je 24. 
aprila na predlog odbora za samou
pravne splošne akte določil besedila 
osnutkov: 

— sprememb in dopolnil statuta 
delovne organizacije Železarna Jese
nice, 

— samoupravnega sporazuma o 
skupnih osnovah in merilih za deli
tev sredstev za osebne dohodke in 
dela sklada skupne porabe v delovni 
organizaciji Železarna Jesenice, 

— samoupravnega sporazuma o 
skupnih osnovah in merilih za raz
porejanje čistega dohodka, 

— samoupravnega sporazuma o 
medsebojnih razmerjih pri ustvarja
nju skupnega prihodka in določanju 
internih cen, 

— statuta delovne skupnosti skup
nih služb in 

— samoupravnega sporazuma o 
združevanju dela delavcev v delovno 
skupnost skupnih služb 
ter j ih posredoval v javno razpravo 
po zborih delavcev do 23. maja. Vs i 
osnutki z ustreznimi razlagami so 
bili objavljeni v prilogi 18. številke 
Železarja 7. maja. 

Pred vsemi zaposlenimi v Železar
ni je torej v teh dneh naloga, da na 
samoupravnih delovnih skupinah 
poleg ostalega gradiva obravnavamo 
še šest (6) samoupravnih splošnih 
aktov, k i j ih je »potrebno« sprejeti, 
da dokončamo nalogo, k i smo jo pri
čeli lansko leto v mesecu septembru, 
ko smo se na referendumih odločih, 
da se znotraj delovne organizacije 
Železarna Jesenice organiziramo v 
šest temeljnih organizacij in eno de
lovno skupnost. 

Časa za razprave ni pretirano veli
ko. Zato so bile po sklepu seje delav
skega sveta Železarne in odbora za 
samoupravne splošne akte organizi
rane ustrezne inštruktaže, na kate
r ih so se nosilci razprav seznanili z 
bistvenimi spremembami, dopolnili 
in vsebino osnutkov samoupravnih 
splošnih aktov. 

Poseben poudarek je namenjen 
razlaganju osnutka samoupravnega 
sporazuma o skupnih osnovah in 
merilih za delitev sredstev za oseb

ne dohodke i n dela sklada skupne 
porabe v delovni organizaciji Žele
zarna Jesenice. Na tak način želimo 
vzpodbuditi razpravo, dobiti čim več 
predlogov za spremembe in dopolni
tve omenjenih samoupravnih sploš
nih aktov, k i bodo članom delovnih 
skupin služile za pripravo dokončnih 
besedil oziroma predlogov, da bi na 
začetku meseca junija lahko že raz
pisali referendum za sprejem ome
njenih aktov. 

V temeljnih organizacijah bodo 
razpravljali in potrjevali tudi pred
log organiziranja temeljnih organi
zacij na mezo nivoju, kar pomeni or
ganizacijo temeljnih organizacij do 
oddelkov. 

Predlog je bi l posredovan vsem te
meljnim organizacijam v usklajeva
nje, dokončen predlog pa bodo potr
dili delegati na sejah delavskih sve
tov. 

CPSI 
Mirko Rabič 

V letu 1988 bo ustavljena 
proizvodnja v kamnolomu 
Samoupravna delovna skupina kamnolom Trebež je na enem od svojih 

sestankov postavila vprašanje, kako bo z ustavitvijo kamnoloma in prekva
lifikacijo ljudi, k i delajo tam. O tem smo se pogovarjali z vršilcem dolžnosti 
vodja TOZD Talilnice Janezom Bičkom. 

Kamnolom Trebež je dajal doslej 
povprečno 20.000 ton surovega dolo
mita na leto. glavna porabnika te su 
rovine znotraj Železarne sta bila v 
zadnjih letih Siemens - Martinova 
jeklarna, k i je potrebovala surovi do
lomit za izdelavo lažnih pragov, in 
Valjarna bluming - stekel, k i je z 
njim nasipavala dno globinskih peči; 
poleg tega smo del dolomita odpro
dajah zunanjim podjetjem (večino
ma Vatrostalni) za izdelavo sinter 
dolomita. S postopnim zmanjševa
njem proizvodnje v S M jeklarni ter z 
zmanjšanjem obratovanja globin
skih peči v Valjarni bluming - stekel 

HM, HM... 
Delitev osebnih dohodkov ni 

samo priljubljena tema labin-
skih rudarjev, ampak tudi je
seniških železarjev. Poleg ja
vne razprave o samouprav
nem sporazumu o skupnih os
novah in merilih za delitev 
sredstev za osebne dohodke in 
dela sklada skupne porabe, od 
katerega pričakujemo »več re
da in s tem odgovornosti, ven
dar tudi stimulacijo za boljše 
rezultate, k i bi morah slediti«, 
je v sredo, 13. maja, razpisana 

obravnava na sodišču združe
nega dela zaradi »nepravilne
ga vrednotenja del in nalog«. 
Tudi od te obravnave pričaku
jemo veliko: dorekla naj bi, 
kar ni dorekel družbeni pravo
branilec samoupravljanja, 
predvsem pa prinesla več reda 
in s tem odgovornosti. 

Upamo, da bo Železar o teh 
aktivnostih (javni razpravi in 
obravnavi) resnično, pravilno 
in pravočasno poročal... 

OPTIMISTI 

(valjarna bo kot vložek uporabljala 
kontinuirano odlite slabe iz Jeklarne 
2), se bodo v letošnjem letu potrebe 
po surovem dolomitu bistveno 
zmanjšale. Ob koncu leta, ko naj bi 
ustavili še zadnjo martinovko, bomo 
v Železarni potrebovali le še neznat
ne količine dolomita, saj bo ostala 
edini porabnik Valjarna bluming -

stekel, pa še ta bo zaradi prehoda s 
treh na eno globinsko peč rabila sa
mo še tretjino doslej potrebne količi
ne te surovine. Zato bo v začetku le
ta 1988 racionalneje kupovati po
trebne količine surovega dolomita 
drugod, proizvodnjo v kamnolomu 
Trebež pa ustaviti. 

Ustavitev površinskih odkopov pa 
ni tako enostavna, kot je morda vi
deti na prvi pogled. Zakon o rudar
stvu predvideva, da je treba poskr
beti za revitalizacijo odkopanega 
zemljišča. Prav tako bo treba zagoto
viti novo zaposlitev delavcem, zapo
slenim v kamnolomu. Del kadrov (v 
kamnolomu delajo minerji, delovod
ja, pomožni delavci in voznik elektri
čne lokomotive) bo mogoče sprva 
uporabiti za zavarovanje in rekulti-
vacijo kamnoloma Trebež, ostale de
lavce pa bodo prerazporedili na dela 
in naloge, primerne njihovim z de
lom pridobljenim izkušnjam; pre
kvalifikacija delavcev tako v večini 
primerov ne bo potrebna. 

Tanja Kastelic 

Pregled sestankov SDS 
(IZ P R O G R A M A S A M O U P R A V N I H AKTIVNOSTI ZA 

APRIL) 

TOZD Ploščati program 
Iz OBRATA V A L J A R N A B L U M I N G S T E K E L smo prejeli 

zapisnike SDS vodstvo obrata, bluming 1, 2, 3 in 4, adjustaža 
bluming 1, adjustaža bluming 1, 2, 3 in 4, adjustaža stekel 1 in 
2 ter adjustaža stekel in lužilnica Javornik. SDS bluming 2 
opozarja, da ni prejela odgovora.na vprašanje spre jšnjega se
stanka (točka 7). Ocenili so tudi delo dnine v prejšnjih mesecih 
in se pogovorili o ozkih grlih, k i ovirajo boljše delo ter o upora
bi zaščitnih sredstev. Valjavci vprašujejo, zakaj ne dobijo 
oblek in kdo je odgovoren, da j ih tudi v skladišču nimajo. Za
htevali so, da se uredijo omarice v garderobi (pojavljajo se pri
meri nasilnega odpiranja in kraje). Tudi SDS bluming 4 ni pre
jela odgovora na vprašanje pod točko 7. Poseben problem se 
j im pojavlja v- zvezi z dopusti, ker dva valjavca bolujeta že več 
kot mesec dni, tako da dopusta skoraj ne morejo koristiti. Po
govarjali so se tudi o varstvu pri delu in o izpitih iz varstva pri 
delu. Na sestanku SDS adjustaža bluming 1 so brusilci zahte
vah, da se poskrbi za hlajenje v kabinah še preden bo prevro
če. Žerjavovodja portalnega žerjava je opozoril, da ročica za 
vožnjo mosta ni v redu in da je zato z žerjavom nevarno delati. 
Tudi zaščita na C T M ni dobra, saj se na njej nabira preveč od-
bruskov. V silosu C M II še n i urejena zaščita, pa tudi razsvet
ljava v obratu je slaba. SDS adjustaža bluming 3 pod točko 
»Pregled izvajanja sklepov prejšnje seje« opozarja na nasled
nje probleme: »Od zadnjega sestanka ni rešeno vprašanje pre
mij za višjo produktivnost, saj smo zahtevali na vpogled pravil
nik o premijah za višjo produktivnost, pa ga nismo dobili. Kon
kretno gre za spremembe pri višini premije, k i veljajo od 
1. jan. 1987, o katerih nismo bih seznanjeni in pri katerih je ne
kaj nelogičnosti. Tako imajo na primer 100 % premije signer-
ke, žagarice, urejevalci orodij in odprema, 80 % premije pa po
močnik brusilca in prevzemalec polizdelka, k i pa več delajo in 
od katerih je bolj odvisna proizvodnja kot od prej naštetih. Kje 
je tukaj logika? Radi bi tudi odgovor na vprašanje, kdo je pra
vilnik o premijah sprejel in kdaj.« Tudi pod točko razno posta
vljajo več vprašanj, na katera bi radi prejeli odgovor do na
slednjega sestanka. »Če je brusilcem zmanjšana premija zara
di slabega dela,« pravijo, »zakaj ni tudi ostalim, k i so na to 
premijo vezani (poprečje) in tistim, k i so zadolženi za nadzor 
in kontrolo brusUcev (delovodje, kontrolorji OTK, vodstvo od
delka, tehnolog)?« 

Nadalje j ih zanima, kdaj bodo dobili delovne obleke za le
tošnje leto. Zahtevajo tudi spisek delovnih mest, na katerih so 
delavci upravičeni dobiti srajce in nogavice. Obenem zahteva
jo, da se ta zaščitna sredstva odobrijo tudi brusilcem, če do se
daj do njih niso" bili upravičeni. SDS adjustaža stekel 1 in 2 se 
jezita, ker še vedno nista prejeli odgovora na vprašanja v zvezi 
s prevrednotenjem del in nalog. Takole pravijo: »SDS so dne 
26. novembra 1986 obravnavale gradivo o prevrednotenju del 
in nalog za naš oddelek in tudi primerjave z drugimi sorodnimi 
oddelki. SDS sta imeli za določena delovna mesta pripombe 
(vodja linije rezanja, vodja Bronx škarij), k i so bile zapisane 
tudi v zapisniku: da naj se j ih obravnava in upošteva ter pri
merja z ostahmi oddelki v TOZD Ploščati program. Do danes 
(sestanek je bi l dne 10. aprila — op. B. L.) pa SDS niso dobile 
odgovora in prav tako tudi ne delavci, k i delajo na teh delovnih 
mestih, na svoje osebne pritožbe.« SDS adjustaža stekel in lu
žilnica Javornik pod razno omenjata, da je stanje na področju 
osebnih dohodkov nevzdržno. Pravijo, da če delajo več, dobe 
manjši.osebni dohodek in da nadur nima smisla več opravljati. 
Na koncu nekoliko zlobno dodajajo, da naj tisti, k i kroji oseb
ne dohodke, pride kar sam reševat mesečni plan. 

Iz OBRATA V A L J A R N A D E B E L E PLOČEVINE smo pre
jeli zapisnike SDS vodstvo obrata, proga 2400-1 in 2, adjustaža 
2400-1 in 2, OTOP in odprema. SDS proga 2400-2 opozarja, da 
je še vedno pereče vprašanje pomanjkanja delavcev. Problem 
se pojavlja zlasti, ko imajo opraviti s povečano količino mate

riala, k i se prekriva s pločevino. SDS adjustaža 2400-1 zahteva, 
da se naslednjega sestanka SDS udeleži tudi vodja obrata, da 
bi se z njim pogovorih o nekaterih problemih, k i tarejo adju-
stažo. Prisotnost vodje so delavci zahtevali že večkrat, vendar 
se le-ta doslej ni udeležil še nobenega sestanka SDS adjustaža 
2400-1. SDS adjustaža 2400-2 ugotavlja, da še ni bi l podan odgo
vor na predlog, k i ga, je SDS podala pod točko 7 na sestanku 
10. marca. Člani SDS OTOP vprašujejo, kdaj bodo zgrajene 
moške in ženske garderobe. Opozarjajo tudi, da je nujno potre
ben remont sekatorja Suparex in tal okrog njega in da na sti
skalnici že dalj časa pušča olje. Zanima jih, kaj je z verigami 
za prenos kontejnerjev. Vari lci in žerjavovodje, k i so se pritoži
l i na prekategorizacijo, vprašujejo, v kolikem času so upraviče
ni do odgovora. Skupina še vedno ni dobila odgovora na vpra
šanje glede beneficiranega delovnega staža varilcev speciali
stov. 

Iz O B R A T A H L A D N A V A L J A R N A B E L A smo prejeli za
pisnike SDS vodstvo + priprava dela, lužilnica + priprava vlož
ka 1, 2 in 3, adjustaža 1, 2 in 3, strojna adjustaža 1, 2 in 3, žaril-
nica 1, 2, 3 in 4 ter valjarna 1, 2 in 3. SDS vodstvo obrata + pri
prava dela se vprašuje, kdo je odgovoren za njihovo skladišče 
rezervnih delov. »Naši rezervni deli so namreč razmetani 
vzdolž H V B in to zunaj hale«, pravijo, »v skladišču pa so rezer
vni deli drugih obratov, kar ovira normalno proizvodnjo v 
HVB.« Problematika je bila — skupaj s fotografijami — posre
dovana vsem odgovornim osebam, učinka pa ni bilo nobenega 
(»kaj šele, da bi se začelo na tem področju kaj premikati«). 
Vodja proizvodnje v oddelku valjarne je v imenu delavcev tega 
oddelka na sestanku zahteval, da se delavcem pisno razloži, po 
kakšni formuli dobi vodstvo svoje procente. Vodja odpreme je 
ponovno sprožil vprašanje prevrednotenja. Vprašal je, kaj je z 
njihovimi pritožbami glede kategorij (pritožbe so bile podane s 
strani vodstva, pa tudi individualno) in ali delavski svet TOZD 
Ploščati program že kaj dela na tem področju? Zanimalo ga je 
tudi, kako je z dodatkom na odpremi za tiste delavce, k i poleg 
svojega dela opravljajo tudi delo voznika viličarja. Dodatka, k i 
j im je bi l obljubljen že pred dvema letoma, namreč doslej še 
niso dobili. SDS luži lnica+priprava vložka pod razno opozar
ja, da je treba najti možnost za ureditev ventilacije na obeh 
žerjavih v lužilnici. Pr i pregledu izvajanja sklepov prejšnjega 
sestanka pravijo, da so dobili delni odgovor, vendar ne od tam, 
od koder ga je SDS pričakovala (se pravi od družbenega pravo
branilca!). Na sestanku SDS lužilnica + priprava vložka 3 so de
lavci iz priprave vložka postavili zahtevo, da se za opravljeno 
12-urno delo izplača 100 % premije in ne 50 %. Pričakujejo 
ustrezen odgovor. Lužilci so predlagali, naj zdravstvena služba 
prouči možnost preventivnega pregleda zob, ker — kot pravijo 
— prihaja pri delu s kislino do trajnih okvar zobovja. SDS ad
justaža 1 in strojna adjustaža 1 sprašujeta, kako morejo imeti 
tehtalci na transportu 100 % premije, v določenih obratih — in 
tako je tudi pri njih — pa le 80 % premije. Pravijo, da bi morah 
imeti — glede na zahtevnost dela — 100 % premije tudi vozniki 
in žerjavovodje (»saj je od njih proizvodnja v obratu zelo odvi
sna«). Opozarjajo tudi, da je treba na CTL liniji urediti oljnik, 
da zaradi oljnih madežev ne bi prišlo do nezgode. Na CTL je 
treba postaviti tudi konzolno dvigalo. Delavce zanima, kdaj bo 
dokončana povezovalna linija na SSSL liniji (»Upamo, da je 
obljub že zadosti,« pravijo). Pravijo, da zaradi nedokončane po
vezovalne linije tudi iz varnostnih razlogov ne bi smeh rezati 
jekla nad debelino 1,8 mm. Zanima jih, kako bo poskrbljeno za 
varnost pri predelavi SSSL linije, ker vedo, da bodo tla mastna 
od olja, ter kdaj bo na SISL liniji dokončno rešeno vprašanje 
premera navij alca v zvezi z zahtevami naročnikov za 
0 510—610 (notranji premer). Zanima jih, kdaj bo montiran 
navijalec papirja na SISL liniji . Prostorske težave v adjustaži 
bi morah reševati načrtno v dolgoročnem smislu, ne pa iskati 
le začasne rešitve. Predlagajo, naj se na viličarje vgradi taho
grafe. Pritožujejo se tudi zaradi žigosnih ur (večina j ih ne de
la), češ da veljajo samo za nekatere. Člani SDS adjustaža in 
strojna adjustaža 2 predlagajo, naj bi vodstvo adjustaže skupaj 
s službo za varstvo pri delu poskrbelo za bolj varno delo. Utes
njenost adjustaže naj bi rešili tako, da bi naredili novo delavni
co za vzdrževalce. Po njihovem mnenju lahko pride tudi do 
hujših poškodb, in sicer zato, ker delavci obratov, namesto da 
bi uporabljali podhode, hodijo na malico kar skozi adjustažo. 
Na nevarnost še zlasti opozarjajo vozniki viličarjev. SDS stroj

na adjustaža 3 in adjustaža 3 izražata svoje nezadovoljstvo v 
zvezi z odgovori na vprašanja s prejšnjega sestanka. Še zlasti 
ni zadovoljna s pojasnilom glede premij za voznike viličarjev. 
Takšna vprašanja bi se morala po oceni skupine reševati hitre
je. Nezadovoljni so tudi z dopisom varnostnega tehnika glede 
nabave nogavic in srajc. Želijo, da bi j im varnostni tehnik 
osebno pojasnil svoje stališče in da bi obenem poslušal tudi 
njihove pripombe. Pod razno so imeli, kot so zapisali v zapis
nik, »dokaj burno razpravo« o kvalitetni problematiki. Posta
vljenih je bilo tudi nekaj vprašanj in predlogov. Vprašujejo na 
primer, »kako to, da se j im pri osebnem dohodku nič ne pozna, 
čeprav dela manjše število delavcev, rezultati dela pa so enaki 
ali celo večji«. Predlagali so tudi, naj bi ena čistilka delala po
poldne, kajti umivalnice so zvečer v »obupnem« stanju. Kolo
barje, k i so namenjeni za ponovni razrez na NSSL liniji, bi mo
rah po njihovem mnenju na SSSL liniji rezati na polovico, kaj
ti tako bi zmanjšali zastoj pri uvajanju kolobarjev. Posada na 
preurejeni C T L liniji meni, da bi jo bilo treba povečati še za 
enega delavca (»če hočemo, da ne bo zastojev«). Enakega miš
ljenja so tudi glede strojnega adjustiranja za pripravo palet, 
polaganje kockic in pisanje etiket. Na SISL linijo, pravijo, je 
»pod nujno« treba namestiti navijalec papirja. Tudi ta SDS ni 
mogla mimo vrednotenja. Takole pravijo: »Glede novega vred
notenja delovnih nalog in opravil pa SDS pričakuje strokovno 
in predvsem pošteno vrednotenje.« SDS žarilnica 1 pod razno 
povzema odgovor oddelka za varstvo okolja in varstvo pri delu, 
češ da pogojev za upravičenost do delovnih srajc in nogavic v 
H V B ni. Zato vprašujejo: kakšni so kriteriji za ugotavljanje po
gojev, k i bi zagotavljali upravičenost do uporabe teh sredstev. 
Predlagajo, naj se v žarilnici izdelajo ustrezne analize. Za nji
hov oddelek je čimprej treba urediti ustrezne sanitarije. SDS 
žarilnica 2 predlaga, naj se na pultu izstopa ČRNO naredi za
ščitna kabina proti prepihu ter da naj se popravi vrata za WC 
pod pisarno skladišča in priprave vložka. V žarilnici je treba 
popraviti tudi pisarno (strop, pod, elektrika, oda). Popravila je 
potrebna tudi mala garderoba in kopalnica v pritličju, kajti iz 
gornjih kopalnic teče voda skozi strop. Na isti problem opozar
ja tudi SDS žarilnica 3, k i dodaja, da zaradi vode, k i kaplja s 
stropa, in vlage odpada omet Z vodjem oddelka so se pogovar
jali tudi o kvalitetni problematiki. Pravijo, da vseh problemov 
sami ne morejo rešiti. Posebej opozarjajo na streho, k i pušča, 
tako da j im že manjše padavine povzročajo težave: nad linijo 
ČRNO kaplja na trak, ob pultu curlja tako močno, da nasta
vljajo sodove, kolobarji stojijo v vodi itd. Kljub opozorilom,pra-
vijo, se stanje slabša. SDS žarilnica 4 meni, da bi se med zasto
j i (n. pr. pomanjkanje vložka) linije ČRNO lahko bolj organizi
rano odpravljale vzdrževalne napake (v zvezi s pomanjkanjem 
vložka na tej liniji je bilo posebej izpostavljeno tudi vprašanje 
odgovornosti). Pravijo, da bi se morale napake na posameznih 
delih linije odpravljati sproti-in da se ne bi smelo čakati na iz
meno, k i je za določen del linije — taka je sedaj »tiha« praksa 
— zadolžena. SDS valjarna 1 je bila zelo nezadovoljna z delit
vijo osebnih dohodkov predvsem zaradi uspešnega poslovanja 
DO. Menijo, da se je treba nad tem resno zamisliti. Z informa
cijo o osebnih dohodkih za mesec marec so bih sicer seznanje
ni, vendar pa, kot pravijo, se s takšno delitvijo nihče ne strinja. 
Delavci C T M zahtevajo primerjavo med plačami delavcev 
SISL in C T M linije (I rezalec bolje ocenjen kot I valjavec na 
C T M ogrodju). Delavci so imeli pripombe tudi glede kvalitete 
vakuumske diname in glede kvalitete nerjavnih trakov. Glede 
kopalnic so predlagali, naj bi se nad tuši vsaj začasno napravil 
žleb, da vanje ne bi teklo. Tudi SDS valjarna 2 opozarja, da 
vprašanje ureditve garderob še ni rešeno. Meni tudi, da so de
lavci, k i so sposobni delati na več delovnih mestih in k i se izka
žejo zlasti v času bolniške odsotnosti in letnega dopusta, za 
svoje delo prenizko ovrednoteni. Take delavce je po mnenju 
SDS potrebno posebej nagraditi, kajti njihova zasluga je, da ni 
večjih zastojev na linijah. Žerjavovodja Z R M , ki se pritožuje 
zaradi žerjavne proge nad brusilnico, vprašuje, zakaj so sploh 
raportne knjige za žerjavovodje. Posada C T M vprašuje, zakaj 
že dalj časa ne dela črpalka za črpanje odplak iz kanala — in 
to kljub temu, da so obvestili vzdrževanje. Žerjavovodja C T M 
prosi, da se nujno premesti zaščitna mreža na žerjavu, ker ga 
moti pri delu. Center za proučevanje 

samoupravljanja in informiranje 
— Božidar Lakota 
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ZELEZAR 

MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH ) 

Občinsko tekmovanje 
v veščinah SLO in DS 

Koordinacijski odbor pri občinski konferenci SZDL, ki ga že vrsto let 
vodi Tone Dežman, pedagog v OŠ Gorenjskega odreda Žirovnica, vsako leto 
v maju na eni od osnovnih šol organizira občinsko tekmovanje osnovnošol
cev 7. in 8. razreda ter srednješolcev v veščinah splošnega ljudskega odpora 
in družbene samozaščite. Letos je bila organizator občinskega tekmovanja 
OŠ Gorenjskega odreda Žirovnica. 

Vsebine tekmovanja so: orientaci
ja in topografija, zaščita in osebna 
varnost v vojni in mini prva pomoč, 
protipožarna zaščita, zdravilne rast
line, promet, zgodovina in spomeni
ki NOB, streljanje, srednješolci pa 
morajo poznati še minska eksplozi
vna sredstva in met bombe. Učenci 
se na te vsebine pripravljajo deloma 
v okviru pouka, deloma posebej. Na 
občinsko tekmovanje pridejo naj
boljši tekmovalci s šolskih tekmo
vanj. 

Letos je bilo na občinskem tekmo
vanju po 16 ekip iz osnovnih šol in 
CSUI. Vsaka ekipa šteje 5 tekmoval
cev, torej se je v petek zjutraj zbralo 
v Žirovnici 160 učencev z mentorji, 
da bi se v počastitev rineva zmage in 
dneva mladosti poemrili v znanju in 
spretnostih SLO in DS. 

Prve tri ekipe osnovnošolcev in 
srednješolcev z občinskega tekmo
vanja se bodo pomerile na regijskem 
srečanju, k i bo 25. maja v Škofji Lo
ki, še z drugimi gorenjskimi osnov
nošolci in srednješolci. Med našimi 
osnovnošolci so se najbolje odrezali 
Žirovničani — tri njihove ekipe so 
dosegle prva tri mesta, vodje ekip pa 
so: Uroš Mekina, Tomaž Knafelj, Do
men Oražen. Zelo izenačene po zna
nju so bile tudi vse tri ekipe OŠ Ka
ravanških kurirjev NOB s Koroške 
Bele, ki so dosegle 4., 5. in 6. mesto. 
Med srednješolci so se najbolje 
odrezali naravoslovci. Prva je bila 
ekipa 3. letnika naravoslovne usme

ritve, vodja ekipe Iztok Svetina, 1192 
točk, druga ekipa 2. a letnika kovi-

Proslava ob 1. maju 
na osnovni šoli Tone 

Čufar 
V petek, 24. aprila, smo učenci na

še šole imeli obrambni dan. Pred od
hodom na pohod in drugimi dejav
nostmi v zvezi z obrambnim dnem, 
smo organizirali kulturni del prazno
vanja OF slovenskega naroda in 
praznika dela — 1. maja. 

Recitatorska skupina, v kateri so
delujem, je pripravila kratek recital. 
Predstavni smo partizanske in na
rodne pesmi. Recital pa je popestril 
šolski pevski zbor z izborom pesmi 
znanih slovenskih pesnikov in skla
dateljev. 

Menim, da smo učenci naše šole 
dostojno počastili obletnico ustano
vitve OF in mednarodni praznik de
la. 

Anže Novak, 5. b 
OŠ Tone Čufar Jesenice 

narjev, vodja ekipe Dragan Kuvek, 
1148 točk, tretja ekipa 2. letnika na
ravoslovne usmeritve, vodja ekipe 
Klemen Kobilica, 1127 točk. Za 30 

tekmovalcev z občinskim tekmova
njem torej učenje veščin splošnega 
ljudskega odpora in družbene samo
zaščite za to šolsko leto še ni bilo 
končano, ampak se bodo v prihod
njih dneh še pripravljali, da bi se 
čim bolje uvrstili na regijskem tek
movanju. 

M . Malenšek 

Občinsko tekmovanje 
osnovnošolcev v veseli šoli 

Tednik osnovnošolcev Pionirski 
list spremlja in poglablja učni načrt 
osnovne šole z nalogami in vpraša
nji iz posameznih predmetov in po 
razredih. Učenci vprašanja lahko re
šujejo sami, za popestritev šolskega 
dela pa jih uporabljajo tudi učitelji. 
Ob koncu šolskega leta je organizi
ran sistem tekmovanja za vse osno
vne šole v Sloveniji, saj pripravijo 
uredniki Vesele šole vprašanja za 
šolsko in občinsko tekmovanje, ki ju 
organizirajo mentorji osnovnih šol. 
Ti od Pionirskega lista dobijo toliko 
testov, kolikor tekmovalcev se prija
vi na začetku šolskega leta. Vstopni
ca za udeležbo na občinskem tek
movanju je določeno število točk s 
šolskega tekmovanja, republiškega 
tekmovanja pa se udeleži občinski 
prvak vsakega razreda. 

V soboto, 9. maja, so po vsej Slove
niji potekala občinska tekmovanja 
veselošolcev. V naši občini je bila or
ganizator občinskega tekmovanja 
osnovna šola Tone Čufar, k i je ponu
dila gostoljublje 127 tekmovalcem in 
9 mentorjem. 

Največ tekmovalcev (39) je bilo iz 
3. razreda. Občinska prvakinja 3. ra
zreda je Edita Kapic, OŠ Tone Ču
far. 

Iz 4. razreda je bilo samo 6 tekmo
valcev. Republiškega tekmovanja se 
bosta udeležila Aleksandra Kovač, 
OŠ 16. december Mojstrana.Jn Rok 
Šmitek, OŠ Gorenjski odred Žirovni
ca, k i je bi l občinski prvak že lansko 
leto. 

V skupini 5. razredov je bila prva 
Živa Avsenak, OŠ Tone Čufar, sku
paj pa je bilo 17 tekmovalcev. V 6. ra
zredu je tekmovalo 14 učencev, prvi, 
Uroš Strle iz OŠ Karavanških kurir
jev NOB, pa je bi l prav tako občinski 

prvak že preteklo leto. Iz 7. razreda 
bosta občino Jesenice zastopali Ro
mana Kofler in Barbara Koritnik, 
obe OŠ 16. december Mojstrana, k i 
sta dosegli enako število točk med 26 
tekmovalci. Občinski prvakinji 8. ra
zreda sta Eva Kordež, OŠ Tone Ču
far, in Klavdija Mlekuž, OŠ 16. de
cember Mojstrana, v skupini 25 tek
movalcev. 

Za različna tekmovanja in sreča
nja poskušamo v šolo pritegniti tudi 
delovne organizacije in strokovna 
društva, k i med drugim tudi na ta 
način pridobivajo kadre. Pokrovitelj 
celotne Vesele šole je SOZD Iskra, v 
naši občini pa se vključuje v Veselo 
šolo Iskra Teiematika z Blejske Do
brave. V imenu te delovne organiza
cije je pozdravila učence Irena Vidic, 
k i j im je predstavila dejavnost in ši
roke možnosti šolanja, štipendije in 
kasnejše zaposlitve. 

V spomin na tekmovanje so učenci 
dobili značke, Iskra Teiematika pa 
je pokrila tudi del stroškov tekmova
nja. Letos se je povabilu organiza
torja odzvalo tudi občinsko združe
nje šoferjev in avtomehanikov, k i se 
sicer vključuje v prometno vzgojo 
osnovnošolcev, veselošolcem pa je 
pokrilo stroške filmske predstave. 
Učenci so si v času, ko so mentorji 
popravljali njihove teste, ogledali 
film Heidi. 

Občinskim prvakom Vesele šole 
čestitamo in želimo, da še malo 
vztrajajo in se čim bolje uvrstijo na 
republiškem tekmovanju, mentor
jem in zunanjima pokroviteljema 
Iskri Telematiki Blejska Dobrava 
ter ZŠAM Jesenice pa se zahvaljuje
mo za sodelovanje. 

Majda Malenšek 

Obisk v Železarni 

Mladinke in 
mladinci 

V soboto, 30. maja, organizi
ramo mladi iz Železarne Jese
nice srečanje mladih SOZD 
Slovenske železarne na Polja
nah. Zabavno, športno in ve
selo bo! 

Prijave zbiramo po <g|> 32-68-
do 23. maja. _ 

Vabljeni! KS ZSMS 

Ko sem bil še majhen, me je mati 
vozila igrat na Belško polje. Takrat 
še nisem vedel, da bo tam nekdaj ve
l ika jeklarna. 

Moj stari oče mi je velikokrat pri
povedoval o plavžih, o delu v železar
ni . Poznal je vsak kotiček železarne 
na Jesenicah i n na Javorniku, saj je 
tu delal štirideset let. Rad je imel to 
staro železarno. S ponosom mi je 
pripovedoval, kako so postavljali vi
soke dimnike, iz katerih še je dan za 
dnem valil dim. 

Že kot majhen sem želel videti no
tranjost železarne, vendar sem lah
ko delo v njej opazoval le od daleč. 
Večkrat se je nebo pordečilo. Vedel 
sem, da so železarji prebodli plavž in 
nato po nasipu zlili tekočo žlindro. 

Pred kratkim so začeli graditi Je-
klarno 2, kjer naj bi bih delovni po
goji zelo izboljšani. 

Nekaj dni nazaj, 1. maja, se je na 
slovesni otvoritvi zbralo veliko ljudi. 
Prišli so vsi: stari delavci, upokojen
ci , mladina in prebivalci iz okolice in 
s tem dokazali, koliko j im pomeni ta 
železarna. 

Tudi jaz sem bil med njimi. Z zani
manjem sem ogledoval velike in mo
derne, stroje, k i j ih bodo vodili tudi 
računalniki. Poskušal sem primerja
ti delo v sedanji in stari jeklarni. 

Ko sem z rdečim nageljnom za
puščal Jeklarno 2, so mi misli nehote 
ušle v otroška leta in igre na polju, 
kjer sedaj stoji sodoben objekt. 

Deda ni več, mojih iger na Bel-
škem polju tudi ne, plavži bodo poča
si ugašali, dima ne bo več, ostal pa 
bo jeseniški železar, k i bo s sodobni
mi stroji izdeloval kvalitetno jeklo. 

Blaž Markelj, 7.b 

PRIPRAVLJENOST 

JE VEDNO BOLJŠA 
KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 

(TITO) 

Reševanje ob potresu 

Reševalne akcije bi potekale po naslednjem redu: 
— strokovne ekipe bi pregledale ruševine, 
— zbor reševalcev na mestu nesreče, 
— zavarovanje ruševin (rušenje nevarnih delov in utrjevanje), 
— v primeru požarov organizirati takojšnje gašenje, 
— zavarovanje reševalcev pred električnim tokom, vodo in strupe

nimi plini, 
— ruševine, iz katerih rešujejo je potrebno ograditi in postaviti 

opozorilne table, 
— namestitev in priključitev tehničnih naprav pri poškodovanih 

objektih, 
— preiskovanje ruševin in dajanje znakov zasutim, 
— globoko zasute ljudi pod ruševinami iščemo s pripravo geofon ah 

s psi. 
Pri reševanju dela potekajo izmensko. Reševalcem dostavimo 

agregate za razsvetljavo, namestimo kabelsko omrežje, postevimo ža
romete in ostala svetila, da lahko delo teče tudi ponoči. Poskrbimo za 
pitno vodo za reševalce in naselitev poškodovanih v začasna naselja. 
Nujen ukrep je tudi namestitev suhih WC, postaj za prvo pomoč in od
delek za razpoznavanje pokojnih. 

Kako hitro in uspešno bo potekala akcija reševanja, bo odvisno od 
števila plitko zasutih žrtev in globoko zasutih žrtev. 

Reševalci najprej poiščejo zasute žrtve in bolničar ugotovi stanje 
prizadetih. Če je potrebno, nudi prvo pomoč in pomaga, da se ne zadu
šijo. Šele nato jih izvlečejo iz ruševin in predajo medicinskim cen
trom. 

Poškodovanca prenesejo na kraj nudenja pomoči. Lažje prizadete 
odpremijo k svojcem. Težje prizadete pa sprejme medicinska ustano
va. 

Reševalci iz ruševin izvlečejo tudi mrtve. Te razpoznava oddelek za 
identifikacijo. Da je to delo izredno težavno, ni treba posebej omenja
ti . 

Reševalne enote, k i delajo na ruševinah, poznajo za učinkotivo de
lo taktiko petfaznega reševanja. 

Pred reševanjem iz ruševin morajo predstavniki komunalnih orga
nizacij izključiti plinske, vodovodne in druge napeljave ter izključiti 
električni tok na prizadetem območju. Če se ob potresu ne pojavijo še 
druge nevšečnosti, potem ekipe začnejo s petfaznim reševanjem. 

Proslava ob obrambnem dnevu 
V petek smo imeli obrambni dan. 

Ta dan je bila šola okrašena z zasta
vami in parolami. Preden smo odšli 
na pohod, smo imeli pre*d šolo mi
ting. ' 

Nastopih so pevci, harmonikar in 
recitatorji. Pevci so zapeli in harmo
nikar je zaigral Tiekaj partizanskih 
pesmi, recitatorji so deklamirah o 1. 
maju in OF. Vsak se je po svojih mo
čeh trudil, da je proslava lepo uspe
la. Učenci naše šole so vsakogar na

gradili s ploskanjem. Na koncu je 
spregovorila še tovarišica ravnatelji
ca. 

S tem programom smo počastili 
dva praznika, ustanovitev OF in 1. 
maj. Po mitingu smo odšli na Polja
ne. Pohod je bil prijeten, pogovarjali 
smo se in opazovali prebujajočo se 
naravo. 

Gaber Klinar, 5. b 
OŠ Tone Čufar Jesenice 

Pjotr Kapica (1894—1984) je bi l vodilni 
sovjetski fizik. Med vojnama je živel na A n 
gleškem. Uspešen je bil na raznih področjih 
fizike in tehnike. Eksperimentiral je z izred-
n ° močnimi magnetnimi polji. Odkri l je, da 
je električna upornost pohkristalnih kovin 
odvisna od jakosti magnetnega polja. Leta 
1933 se je vrnil v Sovjetsko zvezo. Ukvarjal 
s e je s fiziko nizkih temperatur. Mnogo je 
Prispeval v Mdrodmamiki, zlasti na področ
ju toplotnih pojavov v tankih tekočinskih 
Plasteh. Sodeloval je pri prvem sovjetskem 
3Putniku in pri sovjetskih jedrskih raziska
vah. Umrl je leta 1984 v Moskvi. 

Pomemben sovjetski raziskovalec, k i je 
nekaj časa ustvarjal izven meja Sovjetske 
zveze, je bi l tudi Lev Landau (1908 - 1968). 
B i l je pomemben matematik in teoretski fi
zik. Prispeval je mnogo odkritij. Utemeljil je 
termodinamično teorijo faznih prehodov v 
trdnih telesih in teorijo tekočega helija (hi-
pertekoče stanje) blizu absolutne ničle. 
Mnogo je prispeval tudi k teoriji superpre-
vodnosti in odkril nove zakonitosti v vodni
kih. Raziskoval je tudi fiziko elementarnih 
delcev in kozmičnega sevanja. Leta 1962 je 
prejel Nobelovo nagrado. Umrl je za posledi
cami prometne nesreče. 

Paul Dirac (1902) spada med angleške 
teoretske fizike. Precej novega je prispeval 
h kvantni teoriji in teoriji relativnosti. Izpe
ljal je relativnostno enačbo o gibanju elek
tronov ter povezal kvantno teorijo z relativ
nostno. Teoretično je sklepal o obstoju pozi-
tronov. Vpeljal je Diracovo funkcijo. Leta 
1933 je prejel Nobelovo nagrado za fiziko. 

George Gamow (1904-1968) je bil ruski 
emigrant- Živel je v Ameriki in bil znan po 
raziskavah v jedrski fiziki in vesolju. Posta
vil je teorijo žarkov alfa. Napisal je tudi več 
pomembnih del s področja jedrske znanosti. 

Arnold Sommerfeld (1868-1952) je napi
sal več znamenitih razprav o elektronih ter 
podal teorijo o elektronih in kovinah. Izpo
polnil in razvil je Bohrovo teorijo atoma ter 
dopolnil teorijo giroskopa. 

Edward Teller (1908), po rodu Madžar, 
drugače pa ameriški fizik. B i l je univerzite
tni profesor v Washingtonu, Chicagu ter na 
kalifornijskem vseučilišču. Sodeloval je v 
atomskem laboratoriju v Los Alamosu. Ve
lja za očeta vodikove bombe. Spada med 
redke raziskovalce, ki so zagovarjali upora
bo jedrskega orožja. 

ZGODOVINSKO NAKLJUČJE NA 
UNIVERZI V GOTTINGENU 

Profesorji gottingenske univerze so ne
kaj generacij dosegali lepe uspehe. Pomladi 
leta 1933 je zadostovalo le nekaj dni in slava 
univerze je zbledela. Na vseh univerzah v 
Nemčijo so izbruhnile hrupne demonstraci
je in nesmiselni napadi na židovske profe
sorje. Jasno je bilo, da so možje, katerim so 
odpovedali službe — nenadomestljivi. To so 
bih mojstri, h katerim so romali iz vse Evro
pe, ZDA in celo iz Azije tisti, ki so bih željni 
znanja. Na vseh nemških univerzah so sledi
l i odpusti nedolžnih strokovnjakov svetovne 
slave. 

Pred stoleti (1833) je moralo gottingen-
sko univerzo zapustiti sedem profesorjev, 
ker so protestirali proti hannoverskemu 
kralju, k i je grobo kršil ustavo. Potem ko je 
Hitler nasilno vzel oblast, so iz Berlina tele
grafsko zahtevali odpust sedmih članov na
ravoslovne fakultete. Max Born, k i je bil te
daj v inozemstvu, in ostali prizadeti se sploh 
niso borili proti temu odloku. 

5 

16 Slavko Tarman 
Jedrski raziskovalci 
S tragiko ovenčani kralji naših dni 



S proizvodnimi rezultati, ki smo jih dosegli v tem razmeroma za delo 
ugodnem mesecu, ne moremo biti zadovoljni. Niti Železarna kot celota niti 
ena od TOZD ni dosegla v celoti z operativnim programom načrtovanih re
zultatov. Na nivoju Železarne je bila skupna proizvodnjadosežena 100,6% 
in končna za prodajo 98,4 %, oboje na nekoliko zvišam operativni program. 

Dobava tujega vložka je bila so
razmerno dobra. 

Realizacija osnovne proizvodnje 
je bila višja od načrtovane, delno za
radi boljšega asortimenta, delno za
radi višjih cen. 

Slabo smo izpolnjevali tudi izvo-
, zne obveznosti. 

TOZD TALILNICE 
Skupne proizvodnje glede na ope

rativni program niso dosegli 
(98,3 %) izključno zaradi oddelka 
elektropeči v Jeklarni 1. 

PLAVŽ 
Plavžarji so delali dobro, saj so 

nižji operativni program (zaradi po
pravila v aglomeraciji) presegli za 
6,2 % in le malo zaostali za gospodar
skim načrtom. 

JEKLARNA1 
Je največji in edini krivec, da 

TOZD Talilnice ni dosegla, oziroma 
presegla planskih obveznosti. Skup
na proizvodnja je bila dosežena s 
94,8 %, pri tem v martinarni 100,1 % 
glede na višji operativni program, 
slabo pa na elektropečeh — le 88,8 % 
glede na gospodarski načrt. Vzroki 
so odpis proizvodnje ter prekomerni 

zastoji tehnološke in storitvene na
rave. 

Čeprav je bilo izpolnjevanje kvali
tetnega programa razmeroma do
bro, je prišlo v Hladni valjarni Bela 
do pomanjkanja vložka dinamo tra
kov zaradi različnih vzrokov na rela
ciji Jeklarna—Valjarna bluming-šte-
kel. 

Na kontilivu so dosegli le 84,9 % 
gospodarskega načrta. 

JEKLARNA 2 
Ker je Jeklarna še vedno v poizku-

sni fazi, je po sklepu odbora za go
spodarstvo vsa izdelana količina 
100 %. Za informacijo pa podatek, da 
je Jeklarna izpolnila gospodarski 
načrt 64,5 %. 

Kvaliteta odlitega jekla je bila v 
glavnem po programu. 

LIVARNA 
Tudi ta mesec je proizvodnja potê  

kala brez bistvenih pretresljajev, za
to so z gospodarskim načrtom pred
videne planske obveznosti presegli 
za 2%. 

TOZD P L O Š Č A T I P R O G R A M 
V tem mesecu je z doseženimi re

zultati to najboljša proizvodna 
TOZD, čeprav ji ni uspelo doseči z 
višjim operativnim programom pla
nirane končne proizvodnje za proda
jo (97,6 %), krepko pa je presegla 
prav tako z višjim operativnim pro
gramom predvideno skupno proiz
vodnjo (106,5 %). Predvsem gre to na 
račun Valjarne bhiming-štekel. 

V Valjarni debele pločevine se je 
18. aprila pričel redni letni remont. 

VALJARNA 
BLUMING-STEKEL 

Se boljše kot v preteklem mesecu 
so delali delavci tega obrata, saj so z 
višjim operativnim programom na
črtovano skupno proizvodnjo prese
gli za 10,1 %, z gospodarskim načr
tom predvideno končno proizvodnjo 
za prodajo pa celo za 13,6 %. 

Podobno kot v marcu je bilo tudi v 
tem mesecu izvaljano preveliko šte
vilo slabov za potisno peč, ki bi se 
tehnološko sicer morah direktno va
ljati v trakove. Predvsem je bilo to 
aktualno pri dinamo kvaliteti. Vzro
ki so tako jeklarske kakor tudi va-
ljavske narave. 

Potisna peč je zaradi predvidene 
rekonstrukcije v maju ta mesec dva
krat obratovala. Delne težave so na
stopile proti koncu meseca v drugi 
kampanji obratovanja potisne peči 
zaradi težav pri skladiščenju slabov 
za Valjamo debele pločevine, kot po
sledica s tehnologijo določenega 
kampanjskega valjanja za to valjar-
no pri istočasnem remontu valjarne. 

VALJARNA 
DEBELE PLOČEVINE 

Z gospodarskim načrtom predvi
dena skupna proizvodnja je bila pre
sežena za 12,4 %, nekoliko višji ope
rativni program končne proizvodnje 
za prodajo pa dosežen le s 95,2 %. 
Proga je bila od 16. aprila v rednem 

letnem remontu, ostalo pa od. 
19. aprila dalje. 

HLADNA VALJARNA 
BELA 

Proizvodnja v tem obratu je bila 
nekoliko slabša kot prejšnji mesec, 
pa še vedno sorazmerno dobra. Z go
spodarskim načrtom predvidena 
skupna proizvodnja je bila dosežena 
100,7 %,končna proizvodnja za pro
dajo pa s 95,8 %, vendar na račun 
večjih količin uslug prevaljanja. 

Zaradi pomanjkanja dinamo tra
kov (preveč v slabe za potisno peč) je 
bila v aprilu dvakrat ustavljena ČR
NO linija. 

HLADNA VALJARNA 
JESENICE 

Pomanjkanje delavcev in prepogo
ste okvare so krive, da hladnovaljav-
ci z gospodarskim načrtom sprejetih 
obvez niso izpolnili niti pri skupni 
(89,1 %) niti pri končni proizvodnji 
za prodajo (87,8 %). 

PROFILARNA 
Vzroki nedoseganja zastavljenih 

ciljev so predvsem pri razdroblje
nem asortimentu (izvoz) in zaradi te
ga pri pogosti menjavi (nižja produ
ktivnost). Primanjkuje tudi delav
cev. Z gospodarskim, načrtom pred
videna skupna proizvodnja je bila 
dosežena 86,5 %, končna proizvodnja 
za prodajo pa samo z 81,7 %. 

VRATNI PODBOJI 
Proizvodnja je taka, kakor že vse 

letošnje leto — specifična. Z opera
tivnim programom načrtovani skup
na in končna proizvodnja sta bil i 
preseženi za 14,1 %. 

TOZD OKROGLI 
PROGRAM 

Tudi v tem mesecu se ta TOZD ne 
more pohvaliti z dobrimi rezultati. 
Skupna proizvodnja je glede na nižji 
operativni program dosežena le z 
92,2-%, končna za prodajo pa sicer s 
100 %, vendar na račun Elektrode 
Zagreb. 

VALJARNA ŽICE 
IN PROFILOV 

Redni letni remont od 24. marca 
do 6. aprila je bil dobro opravljen, 
vendar proizvodnja še vedno ni po
šteno stekla, saj so z -gospodarskim 
načrtom predvideno skupno proiz
vodnjo dosegli le z 91,8 %, precej niž
j i operativni program končne proiz
vodnje za prodajo pa presegli za 
4,1 %. 

V tem mesecu so se močno znižale 
zaloge blumov, k i še komaj zadostu
jejo za kolikor-toliko normalno pro-

'. gramiranje. 

ŽIČARNA 
Tudi ta obrat v TOZD Okrogli 

program ni dosegel planskih obvez 
v skupni proizvodnji (85,5 %). Malen
kost boljša je bila končna proizvod
nja za prodajo (89,4 %). 

Osnovni problem je že zelo star — 
pomanjkanje delavcev. 

JEKLOVLEK 
S tem obratom se pričenja boljša 

polovica proizvajalcev okroglega 
programa v tem mesecu. Skupna 
proizvodnja je bila dosežena s 
100,9 %, končna za prodajo pa z 
99,8 % — oboje v primerjavi z go
spodarskim načrtom. 

ELEKTRODE 
Po dolgem času s proizvodnimi re

zultati tega obrata ne moremo biti 
zadovoljni, čeprav je skupna proiz
vodnja v primerjavi z gospodarskim 
načrtom dosežena s 101,4%, vendar 
izključno na račun taljenih praškov 
in ognjevarnih materialov. Pr i vseh 
drugih izdelkih planskih obvez niso 
dosegli zaradi povečane odsotnosti 
delavcev, tehnoloških in vzdrževal
nih zastojev in okvar, drobnih di
menzij in prepozne dobave vlečene 
žice V P kvalitete. Končna proizvod
nja za prodajo je bila dosežena z 
98,8 %. 

ŽEBLJARNA 
Zaradi dimenzijsko zahtevnejšega 

asortimana je b i l operativni pro
gram precej nižji od gospodarskega 
načrta ter pri skupni in končni proiz
vodnji za prodajo presežen za 3 %. 

Miloš Piščanec 

Plavž (foto: I. Kučina) 

ŽELEZAR 6 

Proizvodnja v aprilu 



Otvoritev nove jeklarne je priznanje 
in obveza 

Na 30. seji so se 5. maja sestali člani odbora za gospodarstvo pri delav-

Esm svetu Železarne. Tudi tem delegatom se po sklepu delavskega sveta 
lezarne podaljša mandat do konca meseca septembra. Seznanili so se z 

izvajanjem sklepov prejšnje seje, z oceno izvrševanja operativnega progra-
m a v aprilu in potrdili predlog programa za maj, priznali odpis razlike, na-

Istale pri poslovanju s tujino in obravnavali vloge t^neljnih organizacij in 
idelovnih skupnosti za odobritev amortizacijskih in investicijskih sredstev. 

Prvega maja letos je Aleš Robič prerezal trak v novi jeklarni in jo tako 
uradno predal namenu. Obiskali smo ga na njegovem delovnem mestu v Je
klarni 2, kjer kot asistent za električno vzdrževanje peči skrbi za metalurške 
peči in vse ostale naprave, ki so povezane z njimi (odpraševanje, črpalnical 
ter za transport legur. Vsak od pogonov ima tudi svoj računalnik, za katere 
v sodelovanju z ERC tudi delno skrbi. 

saj so bile s celega sveta, poleg tega 
pa so bile različnih starosti, od tistih 
izpred druge svetovne vojne do naj
bolj sodobnih. 

»Delovni pogoji so bih res zelo tež
k i , vendar smo bih na plavžu zelo do
bra ekipa,: zato sem se kmalu nava
dil. Sodelavci so mi zelo pomagali, 
da sem se hitro privadil na novo oko
lje in še vključil v življenje železar-
jev in tovarne. 

V novo jeklarno sem prišel, ker na 
plavžu ni bilo nobene perspektive. V 
starih obratih nam ni bilo tako hudo, 
da bi morah oditi in tudi spustih so 
nas zelo težko, saj smo bih večinoma 
zaposleni na ključnih delovnih me
stih. Kljub temu nam v starih obra
tih ob prestopu niso delali težav. 

P r i novi jeklarni sem sodeloval že 
Aleš meni, da je to, da je prerezal v e č k o t e n o l e t o m šel skozi vse stop-

trak ob otvoritvi nove jeklarne, veh- n i e usposabljanja v tujini in doma. 
ko priznanje vsem vzdrževalcem, da Tudi P r i poizkusnem obratovanju 
so dobro opravili svoje delo. Tudi si- s e m b i l stalno prisoten, saj sem bil 
cer imajo z vodstvom obrata dobre c e l ° z i m ° tukaj, ko je bilo najbolj hu-
odnose in plodno sodelujejo. Upošte- d o - Nadur imam toliko, da ne vem, 
vajo jih kot enakovrednega sodelav
ca in se zavedajo pomena vzdrževal
nega dela. Zato tudi pri nabavi razli
čne tudi dražje in uvožene opreme in 
orodja niso imeli težav. 

Približno pet let je delal na plavžu, 
kjer je opravljal dela elektroasisten-
ta. Največ težav je imel, ker kot no- — 

vinec ni poznal niti naprav niti nači
na dela, pa tudi delovni pogoji so bih 
zelo slabi. Veliko težav je imel zara
di zelo različne opreme in naprav, 

kam z njimi, kdaj sem bil zadnjič v 
soboto doma, se pa tudi ne spomnim. 

Prvi vtisi o Jeklarni 2 so bih zelo 
močni. Mene in moje kolege je oča
rala moderna oprema, saj je bilo pr
vič, da smo spoznali tako tehnologi
jo. Ko smo jo spoznali in obvladali, 
je bilo naše veselje toliko večje. Se
daj smo se že navadili in tistega za
četnega strahu in treme pred novimi 
nalogami in neznano tehnologijo ni 
več.« 

Aleša Robiča smo vprašali, zakaj 
so ga izbrali, da prereže trak. »To 
vprašajte tiste, k i so me izbrali,« je 
dejal skomno. »Jaz tega res ne vem. 
Le to vem, da mi je ta trak veliko 
priznanje in obveza, da delam še bo
lje, kot sem do sedaj. Pa ne samo 
jaz, ampak vsi delavci, k i smo pri
spevali, da je Jeklarna 2 začela nor
malno obratovati in vsi tisti, k i smo 
odgovorni, da bo tako delala tudi na
prej.« 

Vprašali smo torej tiste, k i so ga 
za to častno dejanje izbrali. Henrik 
Zupan, vodja Jeklarne 2, nam je po
vedal, da so Aleša Robiča za to deja
nje izbrali zato, ker je bi l zelo priza
deven in zato, ker je prav, da če so si 
razdelili delo, da si razdelijo tudi ča
sti. 

Lilijana Kos 

Dan varnosti — 13. maj 
Francka in Florijan Jerman 
čuvaja blejskega gradu 

Ob 43-letnici jugoslovanskih varnostnih organov se pridružujemo pro
slavljanju »DNEVA VARNOSTI«. 13. maja 1944 je tovariš Tito v legendar
nem Drvarju z ukazom ustanovil Oddelek za zaščito naroda (OZNA) kot 
enotno varnostno službo na ozemlju Jugoslavije. 

Seja odbora za gospodarstvo 

in strokovne službe do naslednje se
je pripravi predlog za odobritev A Z -
in IV sredstev. Naslednja seja naj bi 
bila sredi meseca, na njej pa bi 

obravnavah tudi poslovne rezultate 
za prvo tromesečje. 

Po poročilu Rafaela Peniča iz od
delka za nagrajevanje so delegati 
sprejeli sklep, da odbor podpira po
višanje osebnih dohodkov v okviru 
možnosti, k i j ih dopušča zakon v vi
šini doseženih rezultatov prvega če
trtletja. 

<• CPSI—MZ 

Ob praznovanju dneva varnosti se 
spomnimo na pomemben prispevek, 
ki so ga organi varnostne službe dali 
v času NOB in revolucije, v borbi za 
ohranitev pridobitev socialistične re
volucije. 

V naši samoupravni družbi nam 
postaja vse bolj jasno, da varnost 
družbe ni le dolžnost te ah one var
nostne službe, temveč pravica in ob
veznost vseh občanov, samouprav
nih organov in družbenopolitičnih 
skupnosti.. Če hočemo biti še bolj do
ločni: skrb za varnost države in člo
veka, za zakonitost, za varstvo te
meljnih načel socialističnega siste
ma ni samo stvar specializiranih 
družbenih organov, temveč vse druž
be in njenih predstavniških teles. 
Uveljavljanje tega načela pa pomeni 
no^o kvaliteto v razvoju našega 
družbenega sistema in tudi v razvo
ju organov za notranje zadeve. 

Izpolnjevanje nalog organov za 
notranje zadeve je torej močno odvi
sno od družbenih razmer, od tega, 
ali družba bolj ah manj uspešno od
pravlja vzroke raznih družbi škodlji
vih pojavov, ah posveča dovolj po
zornosti vzgoji, zlasti varstvu mladi
ne, razvijanju odnosov med ljudmi, 
temelječih na načelih socialistične 
morale, varovanju objektov in poda
tkov, k i so pomembni za varnost dr
žave i t d . . . . . 

Dan varnosti je praznik, vendar 
hkrati tudi lepa priložnost, da posta
ne vez še v.ečjega sodelovanja med 
občani in tistimi, k i vsak dan skrbe 
za njihovo varnost in varnost skup
nosti. Le-to pa lahko organom za no
tranje zadeve kot strokovni službi 
zagotovi nadaljnji uspeh pri delu. 

Varnostne razmere so tako v SR 
Sloveniji kot v občini Jesenice raz
meroma ugodne, čeprav se mnogo 
bolj zapletajo, kot smo bih vajeni v 
preteklem obdobju. 

Že nekaj let ugotavljamo zmanjša
nje nekaterih negativnih družbenih 
pojavov, zlasti na področju krimina
litete in na področju javnega reda in 
miru Zaskrbljujoče je predvsem na
raščanje kaznivih dejanj, k i j ih store 

Samoprispevek 

PREDLOG UVEDBE OBČINSKEGA 
SAMOPRISPEVKA ZAVRNJEN 

Preteklo nedeljo je večina jese
niških občanov na referendumu 
zavrnila predlog o uvedbi tretjega ~ 
občinskega - samoprispevka. 
Kljub razmeroma dobri udeležbi 
— glasovalo je 82 odstotkov voli l- ; 

• - nih upravičencev se je z uved-: 
* bo samoprispevka'za posodobitev 
' in razširitev prostorov Centra 
1 srednjega usmerjenega izobraže

vanja strinjalo le 44,4 odstotka 
i občanov. Glasovnice vojakov, na ; 

katere je treba po zakonu poča
kati še tri dni po referendumu, te-

f ga rezultata ne morejo bistveno -
spremeniti. 

Najboljša udeležba je bila v'; 
1 krajevni skupnosti Blejska Do

brava, kjer je glasovalo 89,8 od

stotka volilnih upravičencev, naj
slabša pa v krajevni skupnosti Ci 
rila Tavčarja (75,8 %). Samo v 
krajevnih skupnostih Rateče-Pla-
niea ih-- Mi rka Roglja-Petka je 
glasovalo za občinski samopri
spevek preko 50 odstotkov volil-
cev. Najslabši volilni rezultat pa 
so zab^fčžiii v krajevni skupnosti 
Žirovnica, kjer1 se je za uvedbo 
samoprispevka opredelilo le 34,4 
odstotkja volilnih upravičencev. 

S>.8f-.£ f'0: ? 
Hkrati z referendumom za ob

činski, šambprispevek je ^potekalo 
v krajeWuh skupnostih Blejska 
Dobr&vS f iin Kranjska gora tudi 
glasovaife o uvedbi krajevnega 
samoprispevka. Na Blejski Do

bravi so izglasovali samoprispe
vek z 62;16 odstotka glasov, v 
Kranjski gori pa tudi krajevni fe-:7. 
ferendum ni uspel, saj se je zanj 
odločilo le 47,78'odstotka kraja
nov. 

Tako bodo v naslednjih letih-' -
samo krajani Blejske Dobrave " 
odvajali 0,5 odstotka od osebnih 
prejemkov in tako prispevali k . 
razvoju svoje krajevne skupnosti-
Zbrana sredstva bodo predvido
ma zagotovila 19 odstotkov po
trebnega denarja za gradnjo pri- , 
zidka k osnovni šoli, dvorane .za 
kulturne prireditve in drugih po- * 
možnih prostorov ter za obnovo 
starega dela stavbe, ,v kateri so 
prostori šole in vrtca. Ostala sred
stva naj bi zagotovili: Skupnost 
za požarno varnost, Kulturna in 
Telesnokulturna skupnost, Izo- . 
braževalna skupnost in Skupnost 
otroškega varstva, oddelek ža 
ljudsko obrambo Skupščine obči
ne Jesenice ter še drugi vir i . -

Tanja Kastehc 

KAKO SMO GLASOVALI NA ZADNJEM REFERENDUMU 

mladoletniki. Prav na tem področju 
je opazno manj drobnega kriminala 
in več nasilnih dejanj, ki mejijo na 
nasilje. 

Zaskrbljujoče so tudi sedanje raz
mere v cestnem prometu in precejš
nje število prometnih nezgod. 

Na osnovi teh ugotovitev ocenjuje
mo, da je bilo kljub velikim naporom 
še premalo storjeriega za boljšo or
ganiziranost družbene samozaščite, 
pri kateri se v konkretnih življenj
skih in delovnih okoljih kaže preniz
ka stopnja samozaščitne kontrole. 
Če bi bilo manj brezbrižnosti, malo
marnosti, familiarnosti, oportuniz-
ma in lažne solidarnosti, bi lahko 
preprečili dosti odtujitev družbene
ga premoženja, škode, požarov in 
drugih negativnih pojavov. Aktiven 
in odgovoren občan v sistemu orga
nizirane družbene samozaščite lah
ko edini zagotovi učinkovito kontro
lo in izloči vse, kar nam utegne ško
dovati. 

Organi za notranje zadeve, tesno 
povezani z osnovnimi interesi obča
na, z njegovimi neizčrpnimi pobuda
mi pri ustvarjanju sistema varnosti 
in družbene samozaščite, bodo kot 
doslej le tako v prihodnje lahko 
uspešno opravljali svoje naloge, kot 
bo od njih zahtevala družba. 

43 let dela opravičuje vsa naša pri
čakovanja. Naj zato ob tem dnevu 
zaželimo vsem delavcem Organov za 
notranje zadeve še veliko delovnih 
uspehov v dobro naše samoupravne 
družbe, v dobro napredku našega de
mokratičnega in humanega socializ
ma in varovanja našega skupnega 
dela in prizadevanj. 

Sodobna budnica 
Plavž, 1. maj ob 5. uri zjutraj. 
Na prostor pred Pikovo damo je 

prihrumela skupina mladih na mo
torjih. Krožili so med hišami in pri 
tem neusmiljeno privijah motorje do 
skrajnih meja. 

A h je tosodobna budnica mladih 
Jeseničanov? A h so ubrano igranje 
godbe na pihala zamenjali s svojo 
glasbo, glasbo motorjev, k i trga bob
niče? A h so prvomajski vonj po 
šmarnicah zamenjali z vonjem po iz
pušnih plinih? 

Ne maram take budnice! To ni 
glasba, to je ropot in tega poslušamo 
Jeseničani vse poletje od jutra do ve-
čera^ kOi sç. mladina podi po cestah. 
Tudi'vonj'po izpušnih plinih nam je 

-dobro znan, ker živimo ob silno pro
metni: cesti. 

Dragi mladi! Pojdite na pohgone 
za motocross in tam preizkušajte 
m o č svojih motorj ev,' Jeseničanom 
pa pripravite budnico f k i bo prijetna 
za uho, tako, ï kakršno nas vsako le
to razveseli jeseniška godba na piha

l a . ' - =.' . - • r • : .-: . 

Železarski globus 

• Turčija- <-' - ' 

V tej državi gradijo novo mini že' 
lezarno imenovano Sivas Decokc 
Imela bo 75 - tonsko električno oblo-
čno peč. Njena letna proizvodna 
zmogljivost bo 400.000 ton surovega 
jekla. Zgradili bodo še napravo za 
kontinuirno vlivanje slabov z letne 
zmogljivostjo 400.000 ton. Vse napra 
ve bo dobavilo podjetje Krupp iz 
Zvezne republike Nemčije. V okviru 
te železarne bo tudi obrat za proiz
vodnjo 450.000. ton paličastega jekla 
letno. Naprave za ta obrat bo dobavi
la japonska železarska družba N K K 
Z redno proizvodnjo bo nova mini 
železarna začela prihodnje leto. 

Venezuela 

V tej južnoameriški državi bodo 
zgradili novo napravo za direktno re
dukcijo železove rude po Midrex pro
izvodnem postopku z letno proizvod 
no zmogljivostjo do 400.000 ton. Po 
lovico izdelanih briketov bodo izvozi
l i , ostalo bodo porabili v domačih že
lezarnah. Napravo bodo skupn 
zgradile družbe Midrex Corp. i 
ZDA, avstrijska; družba Voest - Alp 
ne A G in domača železarska družb 
Siderúrgica Venezolana SA. Napra 
-va bo •začela obratovati v Jetu 1989, ¡ 
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Strokovna služba je odboru za go
spodarstvo posredovala stališče stro
kovnega kolegija, da v času omeje
vanja osebnih dohodkov ni smiselno 
uvajati dodatnih meril v sistemu de
litve. Uvoz tujega vložka in prodaja 
se v skladu s sklepom odbora v pri
hodnje ne načrtujeta v operativnih 
mesečnih planih. Ce bodo dane mož
nosti za sklepanje tovrstnih pogodb, 
bo oddelek za operativno planiranje 
proizvodnje to vključil v mesečni 
program. V zvezi s predlogom odbo-
ra, naj se pripravi nov predlog sti-

imuliranja, je v izdelavi predlog sa
moupravnega sporazuma o delitvi 
osebnih dohodkov. Javna razprava o_ 
predlogu delitve osebnih dohodko^j 
teče v maju. Ostali sklepi prejšnje? 
seje so realizirani. 

Delegati so potrdili ocejj.0 i zv r šen i 
vanja operativnega plana-^V MiesecUOO 
aprilu. Za ^korekcijo; planov v terni-8 
mesecu je zaprosilo kar šest-obratov:f£ 
Jeklarna, Hladna valjarna Jesenicer 
Profilarna, Valjarna blumm"i-štekeši 9 i 

Valjarna žice in profilov in 'Zičarnši 5 * 
Oddelek za nagrajevanje~in O Š D Č T 
bosta pri izračunu premrj-za april . 
upoštevala korekcije do 95 %'realiza> 
cije plana. _ ^ _ 

Ker po mnenju delegatov v aprikL,f| 

ni bilo tehtnih razlogov za nedosega-'" 
nje planov, saj je bilo na razpolago 
dovolj surovin in možnost prodaj e^r 
zahtevajo od vodstev temeljnih organu 
nizacij, naj v maju storijo vse, da b&= 
do plane realizirali. Ker j e z d e n od 
vzrokov za nedoseganje planov tudi 
pomanjkanje delavcev, so zadolžila 
kadrovski sektor, naj skupaj z vod- ; i 
stvom Železarne ugotovi, kakšne so 
možnosti za rešitev kadrovske prcn--
blematike. 

V nadaljevanju so potrdih predlog 
operativnega programa za maj: 
skupno proizvodnjo v višini 110.760 
ton, blagovno proizvodnjo v višini 
29.34o ton in realizacijo v višini 
W-571.700.000 din. 

Na predlog izvoznega oddelka so 
Priznali reklamacijo firmi Alfred 
^'agner, ki je upravičeno reklamira
la pločevino zaradi dvoplastnosti. 

Vloge za odobritev amortizacij
skih oziroma investicijskih sredstev 
s ° posredovali: temeljna organizaci
ja Ploščati program, sektor novogra
denj, ERC in Hladna valjarna Bela. 
Tako se je v mapi odbora za gospo
darstvo . nabral že kar zajeten kup 
v '°g. Delegati so sklenili, da se na 
osnovi ocene poslovodnega odbora 

http://W-571.700.000
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Majske seje skupščine samoupravnih 
Za seje skupščin osmih' SIS družbenih dejavnosti ter komunalne in ce

ne skupnosti (od 20. pa do 28. maja) so vodje delegacij in konferenc delega-
j prejeli Delegata — glasilo SIS občine Jesenice. Člani delegacij glasila to-

• rat niso prejeli, zato ga na kratko povzemamo. 

V uvodniku vodja skupne stroko-
l e službe SIS Rina Klinar opozarja 
i interventne zakone, k i omejujejo 
;ebne dohodke, naložbe v negospo-
irstvu ter sredstva SIS družbenih 
javnosti. Zadnji zakon je vplival, 

u je bilo potrebno na novo določiti 
ven dovoljene porabe sredstev SIS 

.. zadnje četrtletje lanskega leta, 
ir je osnova za porabo v prvem pol-
tju letošnjega leta oziroma do te-
j , ko bo znana rast primerljivega 
hodka gospodarstva SRS v prvem 
trtletju letos. Tedaj se bodo sred-
va SIS ponovno usklajevala, in si-. 
T bodo morala v globalu zaostajati 

r- 10 %. Na podlagi tega zakona je 
rokovna služba pripravila tudi fi-

;xnčne načrte SIS družbenih dejav-
:>sti, pa tudi komunalne in cestne 
cupnosti. V nadaljevanju uvodnik 
>ozarja, da bodo od 1. julija dalje 

čela veljati določila zakona o če
š e m prihodku in dohodku. Naj-

•-č sprememb bosta doživeli kultur-
i in telesnokulturna skupnost, k i 

• financirata iz BOD, po novem pa 
preostanka dohodka. V tem tre-

eiku je težko oceniti preostanek 
i hodka, k i bo osnova za financira
l a kulture, telesne kulture, dela za-
-slovanja, pa komunalne, cestne in 
žarne skupnosti. Potrebno se bo 
reči kakšni doslej sami po sebi 

•aevni pravici. 

Vse skupščine bodo obravnavale 
ročilo o delu skupne strokovne 
žbe SIS občine Jesenice v letu 

46, program dela ter finančni 
čr t za leto 1987. Osrednji nalogi 
izbe sta bil i sprejem srednjero-
i h planskih dokumentov vseh SIS 
: izvedba volitev novih delegatskih 
upščin. Služba je pripravljala gra-

sra za seje organov in skupščin, 
_xbela za obveščanje delegatov itd. 
i.̂ st osebnih dohodkov ima v službi 
deks 212 in je bila pod dovoljeno 
•ejo v gospodarstvu. Vsi izvajalci so 
rast prekoračili. 

Osrednja naloga službe v letoš-
;m letu bo sprememba samou-
-vnih aktov (srednjeročnih pla-
/) v skladu z zakonom o celotnem 

»Jiodku in dohodku, interventnimi 
koni... Vse spremembe bodo mora-
biti sprejete po hitrem postopku, 
jžba bo še naprej tekoče spremlja-
predpise, k i vplivajo na oblikova-

-s in trošenje sredstev, se aktivno 
.Jjučevala v spremembe solidar-
. jstnega sistema v SRS itd. V letu 
-•'87 bo obnovljena fasada in streha 
avbe na Titovi 65. 

Zdravstvena skupnosti 

Skupščina občinske zdravstvene 
jpnosti bo najprej obravnavala 
ilizacijo finančnega načrta in 
an za naslednje leto. V prejšnjem 
TI je morala skupnost prispevati 
republiško solidarnost kar 559 % 

č kot v letu 1985. Poleg tega je mo
da solidarnostno združiti še 
S.300.000 din za dograditev bolnice 
Murski Soboti in Medicinske fa-

•iltete v Ljubljani. Osebni dohodki 
iravstvenih delavcev so se uskladi-
z osebnimi dohodki v gospodar

i m . 

Poslovanje TOZD Obratne ambu
lante Železarne Jesenice je ocenjeno 
kot uspešno. V finančnem poslova
nju se poznajo sredstva, k i so bila 
namenjena za uskladitev nivoja 
osebnih dohodkov zdravstvenih de
lavcev z delavci v gospodarstvu. Te
meljna organizaja je opravila za 6 % 
več storitev kot leto prej. Rast mate
rialnih stroškov je bila normalna. 
Podobna je tudi ocena za TOZD 
Zdravstveni dom Jesenice. 

Skupščina bo obravnavala tudi 
poročilo o delu skupščine in njenih 
organov ter program dela za leto 
1987. Nesklepčnih sej skupščin ni bi
lo (70 % prisotnost). Delegati v skup
nosti in njenih organih so svoje 
funkcije vzeli resno in odgovorno. 
Poročilo omenja, da je bila skupšči
na uspešna pri usklajevanju osebnih 
dohodkov, premalo pozornosti pa so 
zaradi objektivnih vzrokov posvetili 
posodobitvi medicinske opreme. 

Na koncu seje bo skupščina spre-, 
jela sklep o prispevkih za zdravstve
no varstvo za tiste uporabnike, k i 
prispevka ne plačujejo iz prispevne 
stopnje dohodka in BOD in samou
pravni sporazum o uresničevanju 
zdravstvenega varstva. Sporazum 
npr. predvideva spremembo višine 
nadomestil osebnega dohodka. Na
domestilo od 15 do 30 dni se izenaču
je z nadomestilom od 4 do 15 dni 
(80 %), zato bo treba spremeniti tudi 
samoupravne akte o delitvi osebnih 
dohodkov v vseh organizacijah zdru
ženega dela. 

Izobraževalna skupnost 

Zaradi spremenjenih . gospodar
skih gibanj, določil zveznega zakona 
o začasni prepovedi razpolaganja z 
delom družbenih sredstev v SIS in 
DPS, povečanja števila oddelkov v 
začetku šolskega leta 1986 — 1987 in 
povečanih materialnih stroškov so 
finančni načrt skupnosti med letom 
večkrat dopolnili. Čeprav so bi l i pri
hodki realizirani v celoti, vse skup
nosti niso zbrale potrebnih sredstev 
za realizacijo programov.Finančni 
načrt skupnosti predvideva, da se bo 
obseg nominalnih sredstev v letu 
1987 valoriziral četrtletno, skladno z 
gibanji v gospodarstvu. V šolskem 
letu 1987 — 1988 bo od tri do šest no
vih oddelkov. Večji bodo tudi stroški 
na OŠ Prežihov Voranc in na OŠ Ka
ravanških kurirjev. Še naprej bomo 
združevali sredstva (solidarnostno) 
za zagotovljeni program. Skupščina 
bo poleg finančnega načrta obravna
vala tudi program dela zborov, za
ključno poročilo gradbenega odbora 
ob koncu drugega samoprispevka 
ter predlog sprememb in dopolnitev 
samoupravnega sporazuma o skup
nih izhodiščih za oblikovanje samo
upravnih sporazumov o temeljih 
planov izobraževalne skupnosti za 
obdobje 1986 — 1990, k i vnaša neka
tere spremembe v sistem zbiranja 
sredstev solidarnosti. Predsedstvo in 
odbor za družbenoekonomske in sa
moupravne odnose sta te spremem

be temeljito proučila in ugotovila, da 
niso sprejemljive, ker povečujejo 
število prejemnikov solidarnosti, 
bolj pa obremenjujejo tudi dajalke 
solidarnosti. Tudi sami se soočamo s 
številnimi problemi, ob tem pa mo
ramo odvajati precej sredstev za so
lidarnost (4,01 do 6,7 % vseh sredstev 
skupnosti). 

Raziskovalna skupnost 

Na dnevnem redu skupščine razi
skovalne skupnosti bo najprej poro
čilo o njenem delu. Lansko leto se je 
sestala dvakrat (70 % prisotnost). V 
svojem sestavu ima tudi 4 stalne sa
moupravne organe, k i so se sestali 
na 12 sejah. V nadaljevanje bo skup
ščina obravnavala poročilo o izvaja
nju raziskovalnih nalog v letu 1986. 
Omeniti velja zlasti naloge s področ
ja ekologije (stanje smrek v okolici 
Jesenic, ropot v mestu Jesenice) in 
raziskovalna dela na Ajdni. Kar 61 % 
zbranih sredstev je bilo planiranih 
za dela na Ajdni. V gradivu so obja
vljene tudi raziskovalne naloge, k i 
so prispele na razpis za leto-1987. V 
finančnem načrtu je za njihovo 
uresničitev namenjeno 61 % prihod
kov skupnosti. 

Skupščina bo obravnavala še 
predlog programa dela skupščine za 
leto 1987, osnutek pravilnika o pode
ljevanju inovatorskih nagrad in pri
znanj ter samoupravni sporazum o 
združevanju sredstev za izvajanje 
skupnih nalog RSS, ORS in PoRS, 
ki se bodo uresničevale v Razisko
valni skupnosti Slovenije. 

Cestna skupnost 

Na skupni seji zbora uporabnikov 
in zbora izvajalcev bo skupščina ob
činske skupnosti za ceste najprej 
sprejemala zaključni račun. Odbor 
za gospodarsko - finančne zadeve 
skupnosti je ugotovil, da so bila 
sredstva, zbrana za vzdrževanje, ob
novo in rekonstrukcijo kategorizira
nih cest na območju občine, pora
bljena namensko v skladu s spreje
t im planom. Finančno - tehnično 
poročilo o izvršenem letnem progra
mu vzdrževanja, varstva in rekon
strukcije kategoriziranih cest ome
nja najprej redna vzdrževalna dela 
kategoriziranih cest, nato pa še mo
dernizacijo in večja vzdrževalna de
la na regionalnih in lokalnih cestah. 
Glede- na plan za leto 1986 se niso 
opravila dela na obvoznici Kranjska 
gora — Jasna, k i pa so predvidena v 
letu 1987. 

Osnutek letnega plana vzdrževa
nja, varstva, rekonstrukcije in grad
nje regionalnih in lokalnih cest v 
občini Jesenice za leto 1987 predvi
deva največ sredstev za moderniza
cijo regionalnih cest: za obvoznico 
Kranjska gora — Jasna in cesto 
Mojstrana — Radovna. 

Skupščina bo obravnavala še in
formacijo o sprejetih nalogah vzdr
ževanja, modernizacije in novogra
denj na cestni mreži SR Slovenije v 
občini Jesenice v planu Skupnosti za 
ceste Slovenije za leto 1987. (Infor
macija ugotavlja, da gre sicer za ob
sežne naloge v občini Jesenice, ki pa 
kljub vsemu še ne zagotavljajo 
ustrezne urejenosti cest). Skupščini 

Seje konferenc delegacij in skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti 

SIS ZA KULTURO, konferenca delegacij 18. maja, skupščina 20. 
maja. * 

SIS ZA ZDRAVSTVO, konferenca delegacij 19. maja, skupščina 
20. maja. 

SIS ZA SOCIALNO SKRBSTVO, konferenca delegacij 20. maja, 
skupščina 21. maja. '-, 

SIS ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST, konferenca delegacij 21. 
maja, skupščina 28. maja. 

SIS ZA OTROŠKO VARSTVO, konferenca delegacij 21. maja, 
skupščina 21. maja. 

SIS ZA CESTE, konferenca delegacij 22. maja, skupščina 26. maja. 
SIS ZA TELESNO KULTURO, konferenca delegacij 25. maja, 

skupščina 27. maja. 
SIS ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE, konferenca delegacij 26. 

maja, skupščina 27. maja. 
SIS ZA KOMUNALNO DEJAVNOST, konferenca delegacij 27. 

maja, skupščina 27. maja. 
SIS ZA VARSTVO PRED POŽAROM, konferenca delegacij 15. 

maja, skupščina 20. maja. _ bev&S 

Jesenice (foto: I. Kučina) 

bo dan v sprejem tudi samoupravni 
sporazum o povračilu za izvajanje 
vzdrževanja in varstva regionalnih 
in lokalnih cest v letu 1987 v občini 
Jesenice. im 

Otroško varstvo 

Skupnosti otroškega varstva v lan-, 
skem letu ni uspelo realizirati finan
čnega načrta. Namesto načrtovanih 
996.040.480 din j im je uspelo zbrati le 
891.065.298 din. Izpad sredstev v viši
ni 10.500.000 din sta solidarnostno 
pokrili občinska izobraževalna in 
zdravstvena skupnost. 

Otroški dodatek (valoriziran je bil 
kar petkrat) je v lanskem letu preje
malo 1318 upravičencev oziroma 
2899 otrok. V program redne dejav
nosti je bilo vključenih 1345 predšol
skih otrok (56 %). Program izvaja v 
58 oddelkih od Rateč do Žirovnice 52 
vzgojiteljic, 7 medicinskih sester in 
31,5 varuhinj. Ekonomska cena oskr
be (varstvo + prehrana) se je lani 
valorizirala le enkrat (1. septembra 
za 35 %), sicer pa jo 55 % pokrova 
skupnost, 45 % pa starši. 

Vprašanje cene oskrbe v W O in 
W E so obravnavah tudi skupni or
gani skupščine skupnosti otroškega 
varstva na seji 26. februarja in skle
nili naj se določba 27. člena sporazu
ma o svobodni menjavi dela za ob
dobje 1986 — 1990, k i se nanaša na 
zmanjševanje odstotka vzgojnega 
dela v ceni storitve, upošteva le v 
skrajnem primeru. Predvidevajo na
mreč, da bodo visok porast stroškov 
za subvencije v letu 1987 lahko zago
tovili, ker subvencije sodijo k po
stavki za družbene pomoči, k i niso 
omejene po zakonu. Sklenili so tudi, 
da bomo oskrbno ceno (prispevek 
staršev) usklajevali skladno z.valori
zacijami družbenih denarnih pomo
či, in sicer 1. maja, 1. julija in 1. okto
bra za odstotek, k i ga bo posredova
la republiška skupnost. Ekonomska 
cena bo valorizirana skladno z valo
rizacijami programov SIS družbenih 
dejavnosti na podlagi podatkov o do
voljeni rasti sredstev za osebne do
hodke in materialne stroške v nego
spodarstvu. Nova oskrbna cena za 
otroke do dveh let je 33.183 din, od 
dveh do treh let 30.458 din in od treh 
do sedmih let 23.759 din. Sklepe 
skupnih organov in novo ekonomsko 
ceno morata potrditi še oba zbora 
skupnosti otroškega varstva. 

V dnevno varstvo W O Jesenice je 
v šolskem letu 1986/87 dnevno vklju
čenih poprečno 1040 otrok, zanje pa 
skrbi 48 vzgojiteljic i n 27 varuhinj. 
W O Jesenice zaposluje 104 delavce 
za nedoločen in sedem delavcev za 
določen čas. 

Železarski globus 

Bolgarija 

V Bolgariji gradijo novo železarno 
Burgas. Surovo jeklo bodo izdelovali 
v petih električnih obločnih pečeh, 
k i j ih bodo zgradili v naslednjih pe
tih letih. Zgradili bodo tudi napravo 
za direktno redukcijo. Dobavilo jo bo 
podjetje Emden iz Zvezne republike 
Nemčije, kot reducent pa bodo upo
rabljali zemeljski plin iz Sovjetske 
zveze. Sedaj gradi podjetje Sket iz 
Nemške demokratične republike va
ljamo pločevine z letno proizvodno 
zmogljivostjo 800.000 ton. Začela bo 
obratovati ob koncu letošnjega leta_ 
Kot vložek bodo najprej uporabljali 
uvožene slabe iz Sovjetske zveze. 

.... Več problemov kot na območju 

..mesta imajo W E v posameznih kra
jevnih skupnostih. V enoti »Rožle« v 
Kranjski gori je bil normativ otrok 
zaradi neustreznih prostorov zmanj-
šari;>V Kranjski gori so še zlasti pre
majhne zmogljivosti za dojenčke. V 
Mojstrani je (zaradi družbenih novo
gradenj) prenatrpan oddelek sred
nje skupine -otrok, poseben problem 
pa predstavlja (zaradi majhnosti vrt
ca) tudi bolniška odsotnost kadra. 
Največje težave pa imajo v Žirovni
ci, o čemer govori tudi podatek, da 
imajo v vrtec vključenih 13 otrok 
preko normativa (96 otrok), 15 otrok 
pa je bilo odklonjenih. 

Po finančnem planu naj bi v letu 
1987 skupnost ustvarila 1.557.578.000 
din prihodkov. P r i izdelavi načrta je 
bila upoštevana dovoljena rast za 
materialne stroške z indeksom 150 
in za osebne dohodke z indeksom 
141. 

Od zadnje, 2. seje skupščine, k i je 
bila 19. junija lani, mineva že skoraj 
leto dni. 

Kulturna skupnost 

Kulturna skupnost naj bi v letu 
1987 ustvarila za 291.691.326 din pri
hodkov. Tudi tu predvidevajo 41 % 
povečanje OD in 50 % povečanje za 
materialne stroške. Zaradi znanih 
ukrepov so morah iz načrta črtati 
sredstva za nove zaposlitve in dve 
spomeniško varstveni akciji. V načrt 
so vštete tudi anuitete za dolgove na 
prireditvenem centru v višini 
61.000.000 din. Lansko leto je skup
nost ustvarila 142.506.923 din skup
nega prihodka. 

Razen ustaljenim nalogam so čla
ni organov skupščine posebno pozor
nost v lanskem letu namenili še 
vprašanju prostorske stiske občin
ske knjižnice, pripravam za ustano
vitev osrednjega muzeja v občini in 
možnostim odkupa Čopove hiše v Ži
rovnici. 

Da bi bila knjižnica lahko imeno
vana za matično bi morala namreč 
razpolagati s 1200 kvadratnimi metri 
površine. Takšen prostor pa je mo
goče zagotoviti le z novogradnjo ozi
roma s prizidkom na vzhodni strani 
jeseniškega gledališča. Če pogoji do 
leta 1990 ne bodo izpolnjeni, lahko 
knjižnica izgubi matičnost. Glede 
ustanovitve osrednjega občinskega 
muzeja — ta naj bi združeval muzej
sko in galerijsko dejavnost s spo
minskimi hišami, triglavsko muzej
sko zbirko in tehniški muzej Žele
zarne — pa edino oviro predstavlja 
pravzaprav Železarna, k i se glede 
ustanovitve še ni izjasnila. Pri sred
stvih za odkup in ureditev Čopove 
hiše, k i naj bi se sicer zbirala na po
doben način kot za odkup Trubarje
ve hiše, pa se seveda zatika — nena
zadnje tudi zaradi napovedanih 
sprememb financiranja kulturnih 
skupnosti. 

Zatikalo se je tudi pri gradnji pri
reditvenega centra (pomanjkanje 
denarja, zakon o prepovedi vlaganj v 
negospodarske naložbe). Radiu Tri
glav je vseeno uspelo dobiti za leto 
1987 dovoljenje republiškega izvrš
nega sveta za nadaljnje vlaganje v 
ta objekt, pa tudi izvršni svet občin
ske skupščine je marca letos že ime
noval nov gradbeni odbor in podprl 
nadaljno gradnjo. 

Skupščina SIS bo na majski seji 
obravnavala tudi poročilo o delu iz
vajalcev kulturne skupnosti. Naj 
povzamemo nekaj osnovnih poda
tkov. 

Gledališče Tone Čufar: domača 
igralska skupina je odigrala 10 pred
stav. Gostovala je tudi po Sloveniji 
in na avstrijskem Koroškem. V gle
dališču so nastopali lani tudi gostje 
iz Ljubljane,'iz gorenjskih občin in 



interesnih skupnosti 
gledališče Gruntovčani. V okviru 
koncertnega abonmaja so v gledališ
ču gostovali Slovenski oktet, New 
swing kvartet in Big band RTV Lju
bljana. Gledališče je pripravilo tudi 
15 matinej za otroke. V organizaciji 
drugih- izvajalcev (ZKO, Glasbena 
mladina itd.) je bilo v matični hiši še 
42 drugih prireditev. 

Občinska knjižnica je lani izposo
dila 69.493 knjig 24.285 obiskoval
cem, izposoja pa bi bila še precej vi
šja, če bi knjižnica imela urejene 
prostore in čitalnico (zaradi prostor
ske stiske 7000 knjig sploh ne izpo
sojajo). Knjižnica ima naročeno vso 
slovensko periodiko, kot darilo pa 
dobi tudi nekaj jugoslovanske in tu
je periodike. 

Radio Triglav je lani kot novost 
uvedel oddaje »v živo« in tako spre
menil razmerje med glasbo in govor
jenim programom v korist slednjega 
(40 : 60). 

Tudi ostali izvajalci (ZKO, Zavod 
za spomeniško varstvo, Zgodovinski 
arhiv, muzejska dejavnost, Triglav
ska muzejska zbirka. Tehniški mu
zej) se lahko pohvalijo z živahno, de
javnostjo in pomembnimi dosežki. 

Telesnokultuma skupnost 
Po več kot pol leta (2. seja je bila 

30. oktobra lani) se bo 27. maja 'se
stala tudi skupščina -telesnokulrhrhe 
skupnosti. Med zadevami, k i j ih bo 
obravnavala, kaže še posebej izpo
staviti predlog razmejitve vrhunske
ga in tekmovalnega športa ter šport
ne rekreacije in temeljne telesne 
vzgoje v šolskih športnih društvih 
(ŠSD). 

V vrhunski šport bi po predlogu 
uvrstili maksimalno pet panog. Če bi 
več kot pet panog konkuriralo za 
uvrstitev v vrhunski šport, bi določili 
vrstni red na podlagi določenih kri
terijev (predlog j ih deli na splošne in 
dodatne). Športi, k i se po kriterijih 
ne bi uvrstili na prvih pet mest, bi se 
uvrstili v tekmovalni šport. V tekmo
valnem športu bi podpirali maksi
malno 15 panog, oziroma toliko 
manj, kot je panog v vrhunskem 
športu (VŠ + TS = 15 panog). Ostali 
športi se po enakih kriterijih uvrsti
jo v športno rekreacijo. Večji dosež
ki tako pri individualnem kot kole
ktivnem športu b i še nagrajevali po 
posebnem pravilniku. 

Športna rekreacija je definirana 
takole: »Pod športno rekreacijo uvrš
čamo vse športne panoge, k i sicer 
delujejo organizirano preko celega 
leta v okviru osnovnih telesnokultur-
nih organizacij, razen rekreacijskih 
skupin, k i delujejo v okviru OZD, in 
skupin, k i so zajete v programih vr
hunskega in tekmovalnega športa 
ter temeljne telesne vzgoje v šolskih 
športnih društvih.« Organizirano re
kreacijo je treba dokazovati z doku
mentacijo, k i jo predvideva zakon o 
društvih. Rekreacija bo sofinancira
na samo na osnovi predloženega 
programa in poročila o delu in na os
novi metodologije za vrednotenje 
programov.. Tudi taborniška in pla
ninska dejavnost bo sofinancirana 
samo na osnovi določenih meril. Po
dobna določila veljajo tudi za sofi
nanciranje šolskih športnih društev. 

Za izvajanje programa telesnokul-
turne dejavnosti naj bi se letos v te-
lesnokulturni skupnosti zbralo 
285.549.969 din (lani 193.418.772 din). 
To bi razdelili takole: za osnovno de
javnost 97.370.000 din (34 %), za delo
vno skupnost športnih delavcev (OD 
+ materialni stroški) 62.598.098 din 
(21 %), za skupne službe- SIS 
8.853.975 din (3 %), za vzdrževanje in 
obnovo objektov 67.800.000 din 
(24 %), za skupni program T K S Slo
venije 15.544.142 din (5,5%), za sti
mulacije kategoriziranim športni
kom 23.349.494 din (8 %), za samou
pravno dogovorjene naloge in druge 
stroške 6.929.675 din (2,5 %) in za ne
predvidene izdatke 3.104.585 din 
(1 %). Po izračunih optimalnih pro
gramov je bilo ugotovljeno, da je mo
goče s sredstvi, k i j ih namenja T K S 
za osnovno dejavnost, financirati le 
okoli 40 % programov, programe za 
vrhunski šport pa še manj. (Poročilo 
o izvajanju programa dejavnosti 
T K S Jesenice v letu 1986 navaja, da 
morajo za hokej večino sredstev 
zbrati športni delavci sami — v okle
paju omenjajo Železarno Jesenice — 
kajti sredstva, k i j ih namenja T K S 
hokeju, znašajo le 10 % vseh potreb
nih sredstev. Tudi sicer sredstva 
T K S predstavljajo le 30 % sredstev, 
potrebnih za izvajanje dejavnosti 
T K S v občini). V letu 1986 je na po
dročju telesne kulture delovalo 76 
klubov ali sekcij. T i so združeni v 32 
društev ali klubov, k i pokrivajo 25 
panog. V skupni jugoslovanski kate
gorizaciji je bilo od 1. junija do 31. 
decembra 1986 26 tekmovalcev (2 \ 
mednarodnem razredu, 10 v zvez

nem, 14 v perspektivnem). T K O ima
jo v upravljanju 81 telesnokulturnih 
objektov, približno 12 prevoznih 
sredstev (kombiji) in več druge opre
me. Vsi profesionalni delavci (tre
nerji, vzdrževalci, strokovni delavci, 
računovodje, administratorji itd.; 
skupaj j ih je 19) združujejo svoje de
lo v delovni skupnosti športnih de
lavcev. 

Vrsta panog (oziroma posamezni
k i v določenih panogah) se lahko po
hvali s pomembnimi tekmovalnimi 
rezultati, k i pa j ih na tem mestu ne 
bi omenjali. Oglejmo si raje število 
tekmovalcev v posameznih panogah. 
S hokejem se je lani ukvarjalo 127 
športnikov, z -alpskim smučanjem 
135, s smučarskimi teki 52, s smučar
skimi skoki 43, s košarko kar 279, s 
sankanjem 21, z namiznim tenisom 
53, z drsanjem 14, s kegljanjem na 
ledu 92, z odbojko 129, z judom 15, s 
športno gimnastiko 22, z lokostrel
stvom 23, z nogometom 112 in s ša
hom 20 tekmovalcev. Bolj ah manj 
uspešno se odvija športna dejavnost 
še v akrobatskem smučanju, keglja
nju na asfaltu, plavanju, balinanju, 
strelstvu, tenisu, varpi, bassebalu, 
alpinizmu, ribištvu, taborništvu, pla
ninstvu in invalidskem športu. 

SOCIALNO SKRBSTVO 

Tudi skupščina skupnosti social
nega skrbstva se sestaja po skoraj 
enoletnem premoru, (druga seja je 
bila 19. junija 1986). Od skupne vsote 
220.684.342 din je lani odvojila za 
program republiške solidarnosti 
12.391.692 din, za program skupnih 
nalog v SR Sloveniji 2.812.962 din in 
po zakonih o družbenem varstvu te
lesno in duševno prizadetih oseb 
27.920.732 din. Zavodskemu varstvu 
je bilo namenjenih 74.742.902 din, za 
Center za socialno delo 44.700.000 
din, za Delavnice za delo pod poseb
nimi pogoji 11.767.870 din in za druž
bene denarne pomoči 17.004.378 din. 
Realizacija je bila nižja od predvide
ne. Izpad sredstev v višini 3.308.000 
din je solidarno pokrila občinska 
zdravstvena skupnost. Finančni 
načrt za letošnje leto upošteva dovo
ljeno rast za materialne stroške z in
deksom 150 in osebne dohodke z in
deksom 141 (v primerjavi z letom 
1986). 

Družbene denarne pomoči rastejo. 
Posebej to velja še za »začasne po
moči«. Povečalo se je tudi število 
»plačil in doplačil za oskrbo v social
nih zavodih«. Druženo denarno po
moč otrokom je v letu 1986 prejema
lo 1318 upravičencev za 2873 otrok. 
Upravičencev — delavcev zaposle
nih na Jesenicah, s stalnim prebiva
liščem v drugih republikah in SAP, 
je med njimi 497 ah 38 %, njihovih 
otrok pa 1255 ah 43 %. Število obča
nov, ki so uživali pravico do delne 
nadomestitve stanarine, se je lani 
skoraj podvojilo (za 290). Naraslo je 
na 600 upravičencev. Med njimi je 
409 delavcev, 180 upokojencev in 11 
občanov brez dohodkov. 531 upravi
čencem je bila stanarina krita v viši
ni 80 odstotkov. Evidentiranih upra
vičencev do socialnovarstvenih pra
vic, to je do različnih oblik pomoči, 
je bilo v občini po podatkih Centra 
za socialno delo 2934 (16 % več kot 
prejšnje leto). Za 14 oseb predstavlja 
pomoč edini vir preživljanja. 

Iz leta v leto raste tudi število pre
živnin, k i j ih morajo starši plačevati 
za otroke (793). Porast je v neposred
ni zvezi z razvezami zakonov, manj 
pa z nezakonskimi rojstvi. Število 
otrok rojenih izven zakona, se sicer 
veča, vendar ne predstavlja več ta
kega problema kot včasih (starši ži
vijo v izvenzakonski skupnosti). Do
kaz za to je, da je kar 71 % očetov 
uredilo priznanje očetovstva pri ob
činski matični službi, v približno 5-6 
% primerov pa mati potrebuje druž
beno pomoč ob ugotavljanju očetov
stva. Konec leta 1986 je bilo v rejni
štvu 13 otrok. Družin, k i bi bile pri
pravljene vzeti v rejništvo otroke, v 
občini primanjkuje (takšne so le tri, 
ostali otroci so pri družinah v Lju
bljani in v Domžalah). Želje po pos
vojitvah so pri zakoncih brez otrok 
(6) večje od možnosti. Pr i komisiji za 

•razvrščanje otrok z motnjami-v te
lesnem in duševnem razvoju je bilo 
v postopku 22 otrok (glede na leto 
poprej se je število 100 % povečalo). 
Vedenjske in osebnostne težave 
otrok in mladostnikov so v neneh
nem porastu. Vzroki so številni. Iz 
podatkov je pogosto vidno zanemar
janje roditeljskih dolžnosti in nespo
sobnost izvajanja le-teh. Posledice 
so vzgojna zanemarjenost, razpušče
nost, pomanjkanje delovnih navad 
in podobno. Varstvo begavcev je bilo 
nudeno 22 mladostnikom. Spravnih 
poskusov pred razvezo zakonske 
zveze je bilo opravljenih lani 84, ven

dar je bila tožba za razvezo uma
knjena le v dveh primerih; v 20 pri
merih je prišlo do takoimenovanega 
mirovanja, v 64 pa se je postopek za 
razvezo nadaljeval. Urejanje stikov 
med otroki in starši (pri katerih 
otrok ne živi) zahteva poglobljeno 
strokovno delo, vendar je v določe
nih primerih povsem neizvedljivo 
prikazati s taršem otrokovo potrebo 
in pravico po obeh roditeljih. 

Tudi odrasle osebe so v določenih 
primerih bile deležne družbenega 
varstva/V zavodih je bilo konec lan
skega leta 151 občanov. Obravnava
nih je bilo 59 oseb, zasvojenih z alko
holom (med njimi 25 nezaposlenih in 
9 razvezanih). Zaradi delikventnih 
dejanj je bilo obravnavanih 55 oseb. 
Postpenalna pomoč je bila nudena 
20 odpuščenim obsojencem (8 v obli
ki denarne pomoči, 9 kot pomoč pri 
zaposlitvi, 3 pri pridobitvi stanova
nja). Zaradi popolnega ali delnega 
odvzema opravilne sposobnosti je 
pod skrbništvom 52 oseb, 21 pa je po
sebnih skrbništev premoženje. 
Pravico do nadomestila za invalid
nost ima 57 razvojno prizadetih 
oseb.-" 

• Dom upokojencev dr. F. Berglja je 
imel v letu 1986 v oskrbi poprečno 
163 oskrbovancev. Meseca novem
bra dom ni mogel več ugoditi vsem 
prošnjam za sprejem. To je sililo v 
odločitev za novo naložbo. Republi
ška skupščina skupnosti socialnega 
skrbstva je v programu naložb že 
sprejela vrstni red izvajanja funk
cionalne preureditve (dozidava pri
zidka negovalnega oddelka) za leto 
1987. V domski oskrbi prevladujejo 
ženske (96), k i dosegajo tudi višjo 
starost. 

V letu 1986 je bilo v Delavnice za 
delo pod posebnimi pogoji vključe
nih 20 varovancev, k i opravljajo ra
zlična kooperantska dela za Metalko 
Triglav iz Tržiča, tovarno pohištva 
Stol Kamnik, tovarno Svit TOZD 
Elektroelement Izlake ter za Žele
zarno Jesenice (Elektrode in marke
ting), razvijajo pa tudi svoj lastni 
program. Delajo od 5 do 7 ure dne
vno. V delovnih prostorih — imajo 
j ih za~športno dvorano pod Mežaklo 
— v tej zimi nikoli niso imeli višje 
temperature kot 17 stopinj Celzija. 

KOMUNALNA SKUPNOST 

Od prve seje komunalne skupno
sti je minilo že več kot leto dni (bila 

je dne 29. aprila 1986). Na drugi seji 
27. maja bo skupščina sprejemala 
tudi osnutek plana komunalnih del 
za leto 1987. Vlaganja v letu 1987 bo
do obsegala v glavnem gradnjo indi
vidualnih komunalnih naprav, pri 
komunalnih napravah skupne rabe 
pa so predvidena le večja vzdrževal
na dela in redno vzdrževanje. Pr i po
sameznih vrstah objektov in naprav 
bodo prioritetno izvajali nedokonča
na dela in dopolnjevali občinsko in
frastrukturo. V osnutku niso prika
zana sredstva, ki so potrebna za po
samezni objekt, ker še niso izdelani 
vsi investicijski programi za izgrad
njo individualnih naprav. 

Glavna vlaganja v kanalizacijsko 
omrežje bodo v letu 1987 namenjena 
nadaljnji gradnji čistilne naprave 
mesta Jesenice in povezovanju ko-
lektorjev do čistilne naprave. Na 
ostalih območjih občine se bodo iz
vajala le najnujnejša dela. Nadalje
vala se bodo dela pri ureditvi cen
tralne deponije odpadkov na Meža-
k l i in na posodobitvi odvoza. Dokon
čali naj bi tudi mrliške vežice pri po
kopališčih, kjer gradnja že poteka 
(Breznica, Dovje, Kranjska gora) in 
razširili pokopališča na Blejski Do
bravi in Planini pod Golico. Pr i vodo
vodnem omrežju bo imela prioriteto 
gradnja vodovoda Moste-Blejska 
Dobrava, ponekod pa bodo opravljali 
tudi večja vzdrževalna dela, obnove 
vodnih zajetij in tudi raziskave vod
nih virov. V mestnem potniškem 
prometu naj bi kupili dva nova avto
busa in obnovili sedanji vozni park. 
Na Jesenicah naj bi poskrbeli za raz
širitev vročevodnega ogrevanja do 
objektov, k i že imajo instalirano 
centralno ogrevanje. 

V okviru komunalnih objektov in 
naprav skupne rabe bodo opravlje
na, kot smo omenili, le večja vzdrže
valna dela, poskrbljeno pa bo tudi za 

redno vzdrževanje. Mišljene so ne-
kategorizirane ceste in parkirišča, 
javne zelenice in parki, javna raz-
svetjava, avtobusna postajališča, iz
vajanje skupnega programa po kra
jevnih skupnostih, sodelovanje pri 
skupnih programih OVS in z drugi
mi, vzdrževanje športnih objektov, 
vzdrževanje hidrantnega omrežja in 
drugo (stroški skupnih služb, anuite
te, provizije, SDK, stroški poslova
nja komunalne skupnosti. 

Skupščina bo obravnavala tudi po
ročilo o izvajanju letnega plana ko
munalnih del za leto 1986 in samou
pravni sporazum o povračilu za izva
janje vzdrževanja nekategoriziranih 
javnih površin za leto 1987 med ob
činsko komunalno skupnostjo in ko
munalnim podjetjem Kovinar TOZD 
Komunalne službe, seznanila pa se 
bo tudi s poročilom o izvajaju druž
benega dogovora o skupnih izhodi
ščih za oblikovnje cen komunalnih 
storitev v letu 1987. Predlogi izvajal
cev za povečanje cen storitev so bih 
na začetku leta naslednji: mestni po
tniški promet naj bi se podražil za 50 
%, proizvodnja in distribucija vode 
za 40 %, prečiščevanje in odvajanje 
odplak za 35 %, proizvodnja in distri
bucija toplote za 37,8 %, odvoz in de
poniranje komunalnih odpadkov za 
35 % ter proizvodnja in distribucija 
plina za široko potrošnjo za 33,3 %. 
Na seji odbora za komunalno gospo
darstvo so že bile ooravnavane in po
trjene cene za mestni potniški pro
met z veljavnostjo od 9. februarju 
1987,. proizvodnjo in distribucijo pli
na z veljavnostjo od 2. februarja 
1987 in proizvodnjo in distribucijo 
toplote z veljavnostjo od 1. marca 
1987. Za ostale komunalne storitve 
izvajalci še niso predložili komplet
ne kalkulacije cen. 

CPSI 
I. Puc 
B. Lakota 

Občinski svet ZSS Jesenice v sodelovanju s Klubom samoupra-
vljalcev organizira 

javno predstavitev predloga sprememb zakona o združenem delu v 
sredo, 20. maja, ob 16. uri v sejni dvorani skupščine občine 

Jesenice. 

Predlog sprememb zakona združenega dela bo predstavil Vinko 
Kaste!ic. predsednik sodišča združenega dela SRS. 

Karavanke so polne presenečenja 
Današnji sogovornik je Milan Črepinšek, vodja projekta Karavanški 

predor. Zanimalo nas je, kako napreduje gradnja in kako lahko prideš v 
predor in si ga ogledaš. Veliko je namreč Jeseničanov, ki bi si radi ogledali, 
kako potekajo dela in kakšne so Karavanke od znotraj. 

»V predor je zelo težko priti,« je 
začel Milan pri koncu mojih vpra
šanj. »Vsak četrtek sprejemamo obi
skovalce, k i pa se morajo predhodno 
najaviti pri naši tajnici. Nato si lah
ko ogledajo posnetke gradnje in pre
dora ter načrte in mehanizacijo, pe
ljemo jih tudi pred luknjo, da dobijo 
predstavo o tem, kakšen projekt je 
tO, večjih skupin pa v predor ne vodi
mo, ker je preveč nevarno. Že za var
nost posameznika je zelo težko skr
beti, če pa je na ogledu večja skupi
na, je to še toliko težje. Zato v pre
dor vodimo le redke posameznike, 
največ strokovnjake. 

Danes, 11. maja, smo na 743 me
trih predora, kar je približno petina 
celotne dolžine na naši strani. Sedaj 
je struktura tal v predoru zelo neu
godna, saj je zelo veliko peska in vo
de, kar je napredovanje vrtanja upo
časnilo. Nekaj zamude že imamo, 
ker je bila zima želo dolga in huda. 
Poskušali jo bomo nadoknaditi, ven
dar je to odvisno od geoloških plasti, 
na katere bomo naleteli pri vrtanju. 
Karavanke' so namreč polne prese
nečenj. Prvih 140 metrov je bila 
struktura tal zelo različna in se je tu
di zelo hitro spreminjala. Seveda 
smo morali takemu hitremu spremi
njanju geoloških plasti prilagajati 
tudi način vrtanja oziroma način de
la in mehanizacijo. Na plin metan 
zaenkrat še nismo naleteli, pričaku
jemo pa ga pri devetsto metrih. 

Na gradbišču je približno dvesto 
delavcev, v predoru pa j ih je okrog 
sto. Tu so še vzdrževalci za elektro 
in strojno opremo in vzdrževalci na
selja ter tehnični kader. 

S firmo Polensky-Z611ner iž Salz-
burga zelo dobro sodelujemo, saj je 
v vsaki izmeni tudi nekaj njihovih 
delavcev, pa tudi z investitorjem 
imamo stalne stike. S Karavanško 
poslovno skupnostjo sodelujemo ne
koliko manj, saj je njihovo področje 
dela cesta, ki vodi .od predora in vse 

ostalo, kar spada k njej. Avstrijci 
na svoji strani opravljajo še zadnja 
pripravljalna dela in bodo z vrta
njem predora pričeli predvidoma 
15. junija.« 

Lili j ana Kos 

Vstopnidel karavanškega predora (foto: I. Kučina) 

9 ŽELEZAR 
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Mihael Cene NORE PIKE 
(odlomek) 

Migotav pointilizem 
v slehernem delcu tvari. 

• Razblinja se, s pospeškom beži, 
se vrača, k točki teži, 
in še predno se v žarišču izostri 
se že razpada, drobi, vrti 
v nič podira. 
Hkrati vzburi in zatopi. 

(Iz pesmi Nore pike) 

Piše se leto 1986. 
Dogajalo se je v februarju 1952. 
Bilo je tako, približno tako, v 

odtenkih blizu povedanega. Ne na
meravam pisati zgodovino. Iz drob
cev nezanesljivega spomina bom po
skušal obnoviti čustvovanja in raz
mišljanja osamenega in ogročenega 
človeka v nekem negotovem času. 
Časovna razdalja mi je bolj ovira kot 
prednost. 

Mnoge podrobnosti so vsa leta 
živele polno v zavesti, nekatere pa 
so se med pisanjem iznenada poja
vile kot čudež spomina. Luščile so se 
iz megle v podzavest odrinjenega 
doživetja. 

Toda tu je še vedno neka neja
sna, neizoblikovana gmota. Tema, v 
kateri se za trenutek zablešči brljiva 
kresnica, ki ugasne še predrio jo uja-
mem v rešetaste dlani. Izmika se, 
noče sodelovati, ne pusti se posiliti. 

Kombinacija škripanja in cvilje
nja. Zdaj že znan zvok. Polzavednost 
prehaja v budnost. Premaknem gla
vo, toliko da mi ušesa pokukajo iz 
dvignjenega ovratnika. Vrata med 
zunanjim in notranjim dvoriščem. 
Nejasen, pridušen razgovor. Menja
va paznikov. 

Z bližnje ulice se stopnjuje hrup 
mestnega prometa. Ropotanje tram
vajev. V betonskih tleh čutim njiho
vo vožnjo kot drhtenje, pretakanje v 
žili utripalnici mesta. Šumenje avto
busov. Napoveduje se nov dan. Skozi 

. drobne odrgnine na premazu v ste-
Klu okna čutim svetlobo žarnice. 

Otrkavanje snega s polstenih 
škornjev, paznika se premakneta. 
Odpiranje, zapiranje line na vratih 
celice mojega soseda. Glasovi, kora
k i pred mojimi vrati, pod stropom se 
prižge medla, gola žarnica. Skozi l i 
no izmenično pogledata dva para 
oči. Prevzemno - predajni postopek 
po pravilniku, število se mora uje
mati z inventarno listino in uskladiš
čeno blago mora biti živo. 

Dvignem se na vse štiri in previd
no obrnem, da ne bi legel, mimo oz
ke preproge iz močvirske trske, na 

beton. Luč ugasne, loputa se zapre, 
tema. Pretegnem se, tako sprostim 
otrdele mišice, k i bolijo, najhuje pod 
koleni, zato se ponovno zvijem v 
klobčič. Toplokrvna žival med zim
skim spanjem. 

Moral sem čvrsto spati. Nisem se 
dovolj pogosto obračal, desna stran 
se je grdo ohladila, predvsem bok in 
rama: Obleka je preskromna zaščita 
za to ledenico. Dolgi dnevi nelagod
nosti, mraz, pičla hrana in noči ujete 
v strahove in razmišljanja, so me 
pripeljali do spati, spati. . . To noč ni
sem slišal divjega orkestra košave, 
niti kovinskega zvoka neke verjetno 
napol odtrgane pločevine, k i je v rit
mu vsakokratne hitrosti vetra razbi
jala na strehi. Tolkala grozečega ri
tuala. 

V dneh navajanja na novo okolje 
je bil sluh zelo zaposlen. Postopno 
sem začel prepoznavati delež zvo
kov, k i so j ih dodajali posamezni ne
vidni deli poslopja v akorde košave 
na ozadje nizkega šuma orjaške piš-
čali orgel notranjega dvorišča. Tako 
naj bi zvenela Wagnerjeva muzika, 
ozračje mraka in tesnobe. 

Nehalo je pihati, čudnor da to ni
sem opazil takoj. Je to že slutnja po
mladi? Čeprav ta zaposneli sneg. 

B i lahko še malo zaspal pred vsta
janjem? Zadnje noči so prekratke. 
Včeraj sem spal čez dan kar stoje, 
kot konji, k i so nekoč prav tu, v tem 
prostoru počivali med dvema potova
njema. Kako topel je bil mrak hleva 
pri stari mami. Malo toplega, kade-
čega se kravjega dreka in stelje bi se 
prileglo. Kdaj so bili zadnji konji v 
tem obokanem prostoru? Luknje v 
zidu spominjajo na pripenjalne 
obroče. 

Kaj pa če so bili na njih zadnji pri
peti ljudje? 

Mnoge turške hane i n karavan-se-
raje so spremenili v ječe. 

Morda pa niti ni tako star.Lahko 
da so ga zgradili šele v času Obreno-
vičev, saj se ustaljeni način življenja 
ni tako hitro menjal. Kot da je to kaj 
važno, uporabnost je pomembnejša 
od starosti. 

Čvrsti, prave trdnjave, navzven 
mala, redka okenca, bolj strelne line 
primerne za obrambo. Ze ta notra
nji, meni vidni dvoriščni zid ima kak 
meter, zunanji je verjetno še debe
lejši. Njegova današnja vrednost je, 
da je varen pred radovednostjo ljudi. 
Vse se dogaja v notranjosti kvadrat
nega dvorišča. Blizu Kalemegdana, 
v središču starega mestnega jedra. 
Prav tu na tej rtini med Donavo in 
Savo so divjale mnoge vojne. 

Mar prihaja ta presneti hlad od 
kosti pokopanih prav pod tem beto
nom. Neolitčani, nato pa kdor je ute
gnil: Kelt i , Rimljani, Avr i , Slovani, 
Srbi, Madžari, Bolgari, Turki, Make
donci, Janičarji, Avstrijci s »Švabi«, 
Armenci, Cincarji, Vlahi,, Grki , Du-
brovčani, no seveda še Zidje, Ajdi, 
Pravoslavni, Papisti, Muslimani in 
vsi z dobrodošlimi heretiki. Pa še 
kdo, k i mi ne pride na misel. 

Vojne, kuge, preseljevanja, beza
nja, obleganja, bombandiranja, de-
portacije, pogromi, pokoli, obglavlja-
nja, obešanja, davljenja. Menda ni 
bilo stoletja brez tega, največkrat pa 
kar vse naenkrat. Trupla, trupla. 
Kaj če je bilo prav tu razstavljenih 
tistih 72 glav srbskih veljakov? 

So morili tudi v tem dvorišču? A h 
še . . . ? 

Ne. Ne, naši tega ne bi počeli. Ta 
misel je bogokletna. Kaj pa Babilon. 
Ta je moril cele družine v njihovih 
domovih še po osvoboditvi. Že ko so 
jih iz preiskovalnega zapora izpusti
l i - . . 

V tej luknji je dovolj ..možnosti: 
elektrika, bodeča žica, k i onemogoča 
dostop k oknu, vrč. . . Lahko je pre
kriti umor s samomorom. Kako da 
do danes nisi pomisli na to. Da bi 
morili tu, to bi že opazil. So na dvo
rišču kakšni sledovi, nikoli si ga ne 
ogledaš, ko ga prečkaš. Vsekakokrat 
si pod pritiskom čuvajevega priga-
njanja. Kot da ti je zapovedal gledati 
v tla, on pa samo kot navit ponavlja 
pohiti, pohi t i . . . So to edine besede, 
k i j ih sme uporabljati v službi. Splo
šen vtis o dvorišču je praznost, izu-
mrlost — mrtvi dom. Dostojevskijev 
mrtvi dom. Čudno, katorga je živela. 
Tako drugačna od tega tu, doživljal 
pa jo je kot mrtvi dom, mrtvi . . . Pre
zgodaj si ga bral, s štirinajstimi, zo
pet pretiravaš, s petnajstimi. B i se 
danes, s to izkušnjo, vživljal drugače 
v branje? Zakaj mrtvi dom? Tak člo
vek ni mogel tako dramatizirati svoj 
položaj. Moral ga boš ponovno brati. 
Boš še imel za to priložnost. 

Je U-dvorišču kakšna na videz ne
pomembna kljuka, drog.. . so na zi
du sledovi krogle, temni rjavi made
ži. . . 

Vrže me kvišku, kot da bo spre
memba položaja odgnala grozeče 
predstave. Srce pa že zopet tako čud
no utripa, kot krpa, kratka krpa, k i 
plapola v vetru in se skuša odtrgati. 
Že tretjič v zadnjem tednu. Strah te 
je, strah,,če priznaš ah ne. 

Zvija me v trebuhu. Potrpel bom 
do jutranjega stranišča, saj mora bi
ti vsak trenutek. Hitro, z nervoznimi 
koraki od stene do stene. Medved v 
živalskem vrtu; kako je imel žalo
stne oči, iz gobca mu je visel čekan 
na vlaknih odtrgane čeljusti. 

Vseeno se olajšam v glinasti vrč, 
zjutraj je običajno malo več, čez dan 
pa pogosto po kapljicah. Prehlajen 

mehur. Pazljivo otresam, že tako 
imam umazane gate. A h sploh kdaj 
preoblečejo zapornike? 
- Vrč, pogosti rekvizit filmskih ječ, 

vedno sem mislil, da je v njih voda. 
Zakaj pa ne bi bile razlike med ječa
mi. 

Nekam hladen, mlahavo nabrekel 
lulek, brez tistega pravega, običajne
ga jutranjega tonusa. Klavern, brez
voljen, premražen in negotov človek, 
tak tudi pimpek. 

Zaradi mraza ramena visoko stis
njena k vratu. Kot premražen vran. 
Seveda vran, ne kak posran golob-
ček. Nimaš vzroka, da se neprestano 
vračaš na te mrtvaške simbole. Za
čenja t i prijati poza mučenika, vča
sih si se že šel pozerja. Tu nimaš gle
dalcev, izgleda da je možno varati 
tudi sebe. Sijajno občinstvo. Vsi ti 
koledarčki, citati, rekla, verzi na zi
dovih, s katerimi se pogovarjaš, so 
mrtvi, samo sledovi predhodnikov, 
tebi podobnih, bednih bitij. Če je res 
v njih skrita groza, zakaj se toliko 
ukvarjaš z njimi. Čudna potreba po 
samotrpinčenju. Nasilju nad seboj si 
se vedno upiral. Boleče krče mišic v 
stegnih pa si povzročaš sam, samo 
da se uležeš si že pri opravilu. Ne 
prezri, da ostrino bolečine uravna
vaš sam, do meje zdržnosti. Kje je ta 
meja? Kaj če bi te mučili? Nohti, pr
sti, spolovila, nos , . . . dimljenje, pe
čenje, elektrika, . . . igle, hkalniki, 
klešče, natezalnica. B i kričal, prosil 
za milost?. B i prenesel, in če ne? Ka
ko bi to nosil s seboj? Že sedaj trpiš 
zaradi tistih nekaj solzic. Solzic, bile 
so solze, prave debele solze, k i so dr
sele počasi prav do brade. Prav nič ti 
ni koristilo, da si j ih nisi obrisal. V 
jarki svetlobi sta j ih videla. 

V teh k račah na zidovih je groza. 
Ne smeš se več toliko ukvarjati z nji
mi. To je beg pred edino nalogo — 
razmišljati o tvojem sovražnem de

lovanju. Moral se boš zbrati. 
Ropot na dvorišču, zamolkel uda

rec kovine, zapahi. * '.. 
Vrata se odpro; pogled nS. zasneže

no, megleno dvorišče; čuvaj, kangla, 
kadeča črna kava, orokovičena roka, 
zajemalka. 

Nastavim ledvičasto, nemško voja
ško pordijo. Košček kruha, 10 do 15 
dekagramov. To je že celodnevni 
obrok, nobena drobtinica se ne me 
izgubiti. 

Danes je kava še kar topla, prijet
no jo je držati v rokah.Ne predolgo, 
celo telo potrebuje toploto. Ne poje
sti več kot tretjino kruha. Vsakokrat 
po nekaj drobtinic. Žvečiti dolgo do 
goste sline. 

Vrata se odpirajo že v nadstropju. 
Samotni koraki navzdol. Ena, dve, 
t r i . . . sedemnajst stopnic. 

Zopet glasovi. Pohiti, pohiti. Tre
tja dnevna runda ustaljenih zapor-
skih opravil. Začenja vedno pri mo
jem sosedu, prvem v krogu. Dvojni 
koraki čez dvorišče, zaradi snega da
nes pridušeni. Nazaj, redki se tam 
zadržijo dalj časa. 

Pripravi se. Pohiti, pohiti. Pože
nem se čez dvorišče. Jutranji mrak. 
Skoraj mavrična korona okoli žarni
ce, k i slabo osvetljuje ozek jašek 
dvorišča. 

Nobene šare, ni kljuk, drogov. 
Izpraznem vrč v čučavec, splak-

nem porcijo. Ovlažim roke in obraz, 
voda je mrzla. Tla so ledena, spolz
ka. Voda-prši preko roba pločevina
stega korita. 

Pohiti, pohiti. Le kdo bi se zadrže
val v ledenici. Še en pogled po dvo
rišču iz druge perspektive. 

Zopet sem sam. Drgnem si roke in 
obraz, da se čimprej posušijo. Tudi 
danes se nisem prij avil za razgovor s 
preiskovalcem. Se en zamujen dan. 
Moral se bom odločiti. 

(se nadaljuje) 

Jože Vidic 

Solze na Blegošu 
Odlomek iz knjige Jožeta Vidica 

Noč v hotelu Park r = 

Ker je moja mati imela sestri Marjano i n 
Angelo v Beljaku, sem se prijavil na tam
kajšnji gimnaziji. Moža teh tetsta bila Ko
rošca, slovensko sta govorila v koroškem na
rečju.. Vsaka je imela dva sina. Marjanina 
sta bila že v nemški vojski in eden od teh 
mojih bratrancev je bil med padalci, k i so 
maja 1941 zasedli grški otok Kreto. Angeli
na sta bila dve do tri leta mlajša od mene? 

. Na, to sorodstvo sem bil zelo jezen, uža
ljen. Nobeden teh mojih bratrancev ni:znaL 
in še sedaj ne zna slovensko, pa je zaradi tfr 
ga prihajalo dO sporov tudi doma. Tetama i n 
stricema, sem očital premajhno narodno za-

- vest, moja starša pa sta zahtevala, naj o tem 
molčim. 

Stanoval sem pri teti Angeli y. predmest
ju Beljaka, blizu Drave in vojaških barak. 
Vsak dan sem lahko opazoval, kako oficirji 
urijo mlade vojake. 

Spal sem v kuhinji. Nad kavčem je bi l ra
dio. V poznih večernih urah je stric poslušal 
radijska poročila iz Londona v nemščini. Po
prej si je vedno og ledal okolico hiše. Strah 
pred ovaduhi je prežemal slehernega. Do 
1944. leta je b i l oproščen vojaščine, ker je. 
delal v mestni klavnici. Po mobilizaciji je:bil : 
kuhar v neki enoti na ruski fronti,:a je sre
čno dočakal konec vojne. 

Spomladi sem se moral vrniti domov. Od 
takrat sem se z delavskim vlakom vozil 'dor; 

Jesenic, naprej pa do Beljaka z brzovlakom. 
Šele po vojni sem zvedel, da sem moral bd 
tete proč, ker sta me bratranca zatožila star
šem, da sem v njuni navzočnosti z nožem za
mahnil proti Hitlerjevi sliki . Ne spominjam 
se, ali je bilo res tako. 
Ko sem prvič videl partizana 

Poleti 1942. leta so se nemške enote pri
pravljale na obsežne ofenzivne akcije proti 
partizanskim enotam na Gorenjskem in Ko
roškem. Nemci so objavih razglas, da moraš. 

jo vsi lastniki pripeljati ovce s planin. Števi
lo govedi so lahko kontrolirali, pri ovcah pa 
je prirastek hitrejši in večji, ovce se tudi ce
sto izgubijo v gorah ah'zaidejo kam daleč. 
Veliko j ih pobijejo streie. Nemci niso nikoli" 

riri6gli natančno ugotoviti,"koliko ovac se je 
ponesrečilo ali izgubilo in koliko j ih je k o n 
čalo v partizanskih kotlih. Namett odločbe j e p 

bi3?, da bi partizani med:hajkami ostah brezi 
tega vira prehrane. 

Toda kdo naj gre med hajko v planine? 
Tisti, k i so imeli zveze š partizani, se j im 

niso hoteli zameriti, prav tako pa tudi nem
škim patruljam ne. Zato so prosili druge, naj 
gredo po ovce. ' ' . . 

:• Doma sta nam sinovom in hčerkam Sitar;:. 
ša nenehno govorila, naj se ne vtikamo v po
litiko. Oddaljiti se moramo iz družbe, v kate
r i "bi govorih o političnih zadevah. Za ljudi 
smo bi l i sredinci: ne levo in ne desno. Iz 
•takšnih družin ~sb kmetje in drugi lastniki 
ovacizbirali-mlade, da bi šli s starejšim pa
stirjem iz Hraš po ovce: Kdo je za to uslugo 
prosil mene ah moje-starše, se ne spomi
njam. . '.• : . • 

Nič nismo vedeli, kje se tistega dopoldne
va pasejo ovce. Šli šmb proti Zabreški plani
n i in. potem na vrh Stola. Tedaj sem bi l prvič 
na tom najvišjem vrhu nad vasjo (moj oče 
pa nikoli v življenju). Z vrha Stola smo sto-. 
pali prek pobočja in zganjali skupine ovac. 
Sonce je zahajalo za Julijce in ožarilo delno 
oblačno nebo, okoli nas pa se je motala me
gla. V mraku smo močno utrujeni prignali 
čredo do Belške planine, kjer smo prenočili. 
> - - . - i K o 7 sem še zbudil, sta mi naš vodnik iz 
Hraš in pastir z Belške planine povedala, da 
so ponoči prišli partizani i n izročili listek, na 
katerem je pisalo: Prepovedan je vsak od-~ 

^goii živine s planin. Partizani. Listek sem 
sam prebral in si zato d o č r k e natančno za
pomnil njegovo vsebino. Že leto dni je v me
ni tlela želja, da bi videl kakega partizana in 
govoril z njim. Gonjači smo vprašali pastir
ja, kaj bomo štorih. »Gnali bomo ovce dol, pa 
bo, kar bo,« je odgovoril. In smo se odpravili 
proti Valvasorjevi koči. 

Pastir s pomočniki je hodil spredaj, za
daj dya, vmes pa Okoli dvesto ovac. Čreda se 
je raztegnila v dolgo', kolono, tako da se 

..sprednji^n..zadnji nismo,videli. ^ . . - - ... 

• • t . f " * . * . . . , « ^ S « ' . « - ? - - . 3 * ^ ^ " . . . . . . . . . . . 

V nekem trenutku sem sunkovito obrnil 
glavo na desno, kot bi slutil, da me kdo opa
zuje. Slutnja me ni prevarala. Dvajset me
trov pod potjo sem v gozdu za smreko zagle
dal s pelerino ogrnjenega partizana s puško 
v roki. Kakor sem prej hrepenel, da bi. ga vi
del, tako sem zdaj odrevenel. Molčal je.par-

; tizan, molčala sva midva, k i sva zadaj gnala 
: čredo. " : '_" " ; _ ' . ; V 

Šele v dolinlso mi tisti, k i so šh'š§rt3iaj', 
povedali, da so .jih partizani ustavili^M/jba-
stirja vprašali-, zakaj ne uboga "njih'Svega" 
ukaza. Po krajkem pogovoru so j ih pustih 
naprej. Bilo m i je. žal, da nisem bu.-sjn^edaj.-

.ne?' Starša "sta- mi doma strogo zabičala^da- o 

..'-tem ne šmem : i nikomur ziniti niti besedice. 
^-Verjetno sta sepdmenila tudi s starši drugih 
i ^ h j a e ^ i M t ^ a s t i r j e v . Nemci niso. nikdar 
•':evedeliTža tb^Ha^S^ečanje s partizani. 
•hO'! •:. 3(HTf5fIgJ3 -

Strah ni bhit.iavdan, ker so Nemci z leta-
,ki razglasih; ida bo naj strožje-kaznovan vsa
kdo, k i ne lsSSpBijflvil »banditov«, kakor so 
imenovah.pairtizane. Mnoge so zaradi takih 
in podobnih prekrškov hudo mucih in ustre-
r_lili,r, druge,gpaiodpeljah v koncentracijska 
taborišča.,^:,.-, >TH 

. V hotelu na Bledu 

Ob koncu šolskega leta nas je dvanajst 
dijakov beljaške gimnazije z Gorenjske 
ostalo neocenjenih. Šolanja nisem hotel več 
nadaljevati, tudi starša me nista sihla. Prija
vi l sem se delovnemu uradu v Radovljici, 
le - ta pa me je poslal na delo v hotel Starki 
na Bled. Opravljal sem vsa pomožna .dela: 
vsak dan se čistil okolico hotela, kletne pro
store (gostilniških nikoli), nosil natakaricam 
vino iz kleti, kuharicam hrano, hodil z vozič
kom po sadje in zelenjavo v dvajset minut 
oddaljeno trgovino. Teden Hni sem od jutra 
do večera v kleti prebiral star krompir in iz
ločeval gnilega. Sam, avgusta 1942. 

. Poleti 1942 domačini in drugi Slovenci ni
so smeh v ta hotel. V bližini je bil Petranov 
hotel, k i pa takrat ni obratoval, ker je bila v 
njemi policijska postojanka gorske pohcije 
SS. Oficirji te enote so hodih k Starklu na 
kosilo in.večerjo. - . : : , ' i -

V gostilniški sobi se nisem smel zadrže
vati. Brž ko sem iz kleti prinesel vino, sem 
že moral ven. Hranil sém se v kuhinji, kjer 
sta pri posebni mizi jedla tudi zakonca 
Starki. Bi la sta. brez ; otrok. Adolf Starki je . 
bil iz Sevnice, njegova žena Jožefa pa z B i -
zeljskega. Po prvi svetovni vojni sta imela 
trgovino na Bledu, nato sta si kupila ta ho
tel. V kleti sta zaseumehvzlcšene steklenice 

> vina boljše sorte OKvšakem kosilu m večer-
; . j i sta- popila póitmb steklenico, čez dan pa 
.nobenega drugega alkohola, oNiti višjim 
nemškim oficirjem nikoli nista postregla s 
tem vinom. Z nanáTsta'ásila strpna in nas ni
sta žalila. V našiamvzsčnosti nista nikoli go
vorila ne vpridlparfeanovneiNemcev. 

V kuhinjo jédzaEfetoaBÓvepóstojanke rad 
prihajal "rrQad-ptdierstisvedre" ̂ narave in se 
smukal okoli mladeskuhkriee; Ker se je v na
ši kuhinji kar udpmaraLšmo-ga včasih vpra

ša l i , kako jé biternaMežakli? Pokljuki,^Jelo
vici, Le enkratrnan^jfe-povedal, da so na Po
kljuki odkrili partizansko taborišče,' v kate
rem pa h i pilo nikogar več, leHekaj opreme 
so zaplenili. SieBrrpaije bil.prr iistendanci in 
je tudi medj hajhaiiai skrbel za hrano in dru
ge potrebščine. Tudi tanikoh ni spregovoril 
o politiki, bi l pa'je taksaljivec, da nam je bi
lo dolgčas, če gahéka j .dñ i n i bilo. 

Poleg hotela je bila Starklova tigovina z 
mešanim blagom. Z mladim trgovskim po
močnikom sva. spala v podstrešni sobi nad 
njo. O vojnih dogodkih se nisva pogovarjala 
in zato sva bila.-oba presenečena, ko sva se-
pozneje kot partizana srečala nekje na Ble-
gošu. * ' 

Prav tako me je v partizanih presenetilo 
srečanje s Starklovim sorodnikom Jožetom 
Rozmanom, k i je bil pohtični komisar bata
ljona v Jeseniško - bohinjskem odredu in 
vodja patrulje, k i je ob osvoboditvi Beogra
da izobesila zastavo na vrhu Triglava. Po 
vojni je bil vrsto let generalni direktor Pe-
trola v Ljubljani. 

V bližini hotela Starki je doma pisatelj 
Tone Svetina, moj sošolec iz kranjske gim
nazije. Ob večerih je prihajal k jezeru in pla
val do otoka in nazaj, vračal še je že v mra
ku. Občudoval sem ga. Znal sem plavati, a si 
do otoka nisem upal. Še je bil svež spomin 
na mornarja, k i je v Završnici precenil svoje 
moči. . • i 

„ ... Nadaljevanje 

ŽELEZAR 



I Z RODOULJIŠKE 
OBčine 

• Izvršni svet OS Radovljica je na 37. seji 5. maj a soglašal 
z osnutkom odloka o priznavalmnah udeležencev NOB, potrdil 
je tudi osnutek odloka o razglasitvi starega mestnega jedra 
Radovljica za kulturni in zgodovinski spomenik, osnutek odlo
ka o podstanovanjskih razmerjih ter osnutek odloka o spre
membah in dopolnilih odloka o javnem redu in miru. Vse os
nutke odlokov je izvršni svet dal v potrditev občinski skupšči
ni. Na seji so spregovorili tudi o izvajanju priporočil za izbolj
šanje varnostnih razmer s pregledom izvršitve sklepov po po
sameznih krajevnih skupnostih. Potrdili.so tudi spremembe in 
dopolnitve statuta Zgodovinskega arhiva Ljubljana ter izrekli 
soglasja k ponovnim kandidaturam nekaterih direktorjev v ob
čini. 

• Na drugi seji koordinacijskega odbora za sprejem »Vla
ka bratstva in enotnosti 87« pri OK SZDL Radovljica pod pred
sedstvom Darka Kučine so se 5. maja dogovorih o zadnjih pri
pravah na sprejem gostov iz Srbije, ki prispejo z vlakom 5. 
junija. V radovljiško občino bo prišlo na obisk k svojim prijate
ljem 47 nekdanjih gostiteljev slovenskih pregnancev iz pobra
tene občine Brus. 

• V DO Elan Begunje so se v aprilu komunisti odločili za 
reorganizacijo. Namesto dosedanjih štirih osnovnih organiza
cij in stalne akcijske konference Z K bo v Elanu odslej delovala 
le ena osnovna organizacija Z K . Reorganizacija je bila opra
vljena skladno z novo samoupravnoorganiziranostjo Elana v 
enovito delovno organizacijo. Za sekretarja nove osnovne or
ganizacije Z K so izvolili Vitomirja Šmida. 

• Odbor za organizacijsko kadrovsko politiko iri izobraže
vanje pri občinskem svetu zveze sindikatov Radovljica je na 
osnovi družbenega dogovora o izvajanju kadrovske politike v 
občini Radovljica razposlal vsem osnovnim organizacijam ZSS 
navodila za evidentiranje možnih kandidatov za funkcijo pod
predsednika in sekretarja občinskega sveta ZS Radovljica. Se
danjemu podpredsedniku Miru Kapusu in sekretarju Mi rku 
Rimahaziju namreč poteče mandat Izpolnjene popisnice bodo 
na občinskem svetu sprejemali do 15. maja 1987. 

• V republiškem centru za obrambno usposabljanje v 
Poljčah je bilo 24. in 25. aprila šesto jugoslovansko srečanje 
članov republiških in pokrajinskih raketarskih in astronavti-
čnih organizacij. O organizacijsko tehničnih in drugih strokov
nih vprašanjih so spregovorili najvidnejši jugoslovanski stro
kovnjaki. 

• V aprilu napovedana oz. načrtovana akcija sveta Z K S v 
KS Bled — zbor komunistov Bleda, je morala zaradi nepripra
vljenosti odgovornih nosilcev nalog pri izdelavi gradiv o dejav

nosti terenskih odborov SZDL in o problematiki krajevne sa
mouprave ha Bledu in 6 iriformiranju krajanov odpasti. 

• Izvršni svet OS Radovljica je na zadnji aprilski seji 
razčlenjeval problematiko gradbene dejavnosti v občini. Ugo
tovil je, da je glavna ovira za večjo produktivnost velika raz
drobljenost gradbenih delovnih organizacij, nesposobnost 
medsebojne delitve dela in izkoriščanja oz. skupne uporabe 
strojev in vozil. Zlasti pereča je organiziranost in trženje kot 
posledica njihove majhnosti in pomanjkljiva oprema in tehno
logija. . - -

• Skupna strokovna služba SIS družbenih dejavnosti v 
občini Radovljica je v svojem glasilu Obzornik št. 1 objavila re
zultate ankete o najustreznejšem času sklicevanja sej skup
ščin SIS. Za 13. uro se je odločilo nad 55 % vseh anketiranih de
legatov, za 12. uro 28 in za 16. uro le 17 % delegatov, ki so 
izpolnili vprašalne liste. Zato so predsedstva skupščin SIS 
sklenila, da bodo tudi v prihodnje sklicevali seje skupščin ob 
13. uri. 

• P r i ocenjevanju porabe namenskih sredstev iz proraču
na občine Radovljica za potrebe delovanja krajevnih skupnosti 
je izvršni svet med drugim presodil, da sistem razdeljevanja 
solidarnostnih sredstev ni ustrezen. Po mnenju članov izvršne
ga sveta bi morale ta sredstva prejemati iz občinskega prora
čuna le tiste krajevne skupnosti, k i imajo podpoprečni stan
dard skupne rabe in nimajo drugih možnosti pridobivanja do
hodka, ker nimajo na svojem območju OZD. 

• Ob analizi lanskoletnega gospodarjenja v občini Rado
vljica je izvršni svet občinske skupščine ugotovil, da turizem 
zlasti v mestu Radovljica že krepko upada. Edini hotel Grajski 
dvor, nekoč glavni nosilec turizma v mestu, opravlja pretežno 
seminarske turistične storitve, ne skrbi pa dovolj za splošni tu
rizem. Zato je izvršni svet priporočil predstavnikom te hotel
ske hiše ustreznejšo naravnanost in izkoriščanje možnosti tu
rizma v najširšem pomenu besede, seveda v povezavi z Inter-
tradom, s katerim ima usklajene poslovne stike že vrsto le t 

• Izvršni svet občinske skupščine Radovljica je sklenil 
pogodbo z Visoko šolo za organizacijo dela v Kranju za izdela
vo študije »Novelacija katastra posebnih odpadkov v občini 
Radovljica«. Ta bo izjemnega pomena za urejanje in varstvo 
okolja, k i je na tem območju vse bolj ogroženo. Za izdelavo štu
dije so namenili 280 tisoč din iz proračunske postavke »pro
storsko izvedbeni akti«. 

9 Od 5.884 upokojencev, kolikor j ih je bilo leta 1986 v ob
čini Radovljica, je varstveni dodatek k pokojnini prejemalo 
465 ah 8 odstotkov vseh upokojencev, pretežno družinskih. Po
prečni varstveni dodatek lani je znašal 14.824 din. 

• Denarno pomoč za brezposelnost je v radovljiški občini 
lani prejemalo 75 upravičencev. V primerjavi z letom 1985 po

meni to število kar 159 odstotno povečanje. Najnižja pomoč ne
zaposlenim v občini je znašala mesečno 21.500, najvišja pa 
41.000 din. 

• Zaradi visoke deroče.vode reke Save pri Šobcu pod Les
cami lanskega avgusta je bila močno poškodovana podpora in 
temeljna konstrukcija mostu. Voda je.odnesla skoraj tretjino 
mostu, ki ga uporabljajo Vodno gospodarsko podjetje Kranj za 
redno vzdrževanje obale, kmetje pa tudi turisti iz Šobca in Ble
da. Stroški popravila, ki gre že h koncu znašajo okoli 13 milijo
nov din. Iž občinskega proračuna sb namenih 3 milijone din, 
drugi del denarja pa zagotavljata Vodno gospodarsko podjetje 
Kranj in Turistično društvo Lesce. 

• Štipendije iz združenih sredstev je v občini Radovljica 
lani prejemalo 293 dijakov in študentov, kar je 9 % več kot leta 
1985. Mesečne štipendije za srednješolce so znašale od 9.050 do 
42.870 din, za visokošolce pa od 12.504 do 46.450 din. Razlike h 
kadrovskim štipendijam je prejemalo lani 41 dijakov. 

• Gorenjske občinske gasilske zveze bodo od 28. do 31. 
maja organizirale na Bledu VII. mednarodno srečanje gasil
cev, na katerem pričakujejo več tisoč gasilcev iz več evropskih 
držav. 

• Konec aprila je uredniški odbor glasila O K ZSMS Ra
dovljica izdal posebno številko »Naš čas«, posvečeno pretežno 
dogodkom okoli letošje zvezne štafete mladosti. Ne manjka tu
l i drugih pisanih, slikanih in risanih prispevkov, k i bolj ali 
manj posrečeno prikazujejo utrip »svobodno mislečih« in du
hovitih mladih časnikarjev. 

• V drugem četrtletju 1987 bo po sprejetem programu de
la skupščina Kulturne skupnosti Radovljica poleg stalnih točk 
dnevnega reda, k i se nanašajo na redno poslovanje in financi
ranje programov izvajalskih organizacij, obravnavala proble
matiko dejavnosti in financiranja ljubiteljske kulture. Lani je 
bilo za 29 kulturnih društev v občini namenjenih 4,587.000 din, 
letos pa načrtujejo 6,5 mihjona din ah 46 % več, če ne posežejo 
vmes kakšne nepredvidene (omejitvene) okoliščine. 

© Na področju množične športne rekreacije jebil lani v ra
dovljiški občini viden napredek, zlasti pri vključevanju mladi
ne in otrok. Leta 1985 je sodelovalo v različnih aktivnostih 
10.802, lani pa že 11.565 udeležencev. To pomeni, da vsak tretji 
prebivalec v občini tako ah drugače aktivno sodeluje v športni 
rekreativni dejavnosti. 

• V soboto, 16. maja, zvečer bodo v organizaciji Turistične 
poslovne skupnosti in TD Bled v športni dvorani na pobudo 
Alpskega kvinteta priredili »Alpski večer — Bled 87«. Razen 
Alpskega kvinteta pod vodstvom Joža Antoniča iz Gorij bodo 
nastopili tudi najbolj znani slovenski in nekateri tuji narodno-
zabavni ansambli. 

Pripombe in pomisleki 
na gradivo Dominvesta 

Skupnosti stanovalcev v hišah, ki so v družbeni lastni, so v začetku 
aprila od Domin vesta prejele v obravnavo poročilo o poslovanju v letu 1986 
ter predloge načrtov in programov za tekoče leto. 

V spremnem dopisu gradiva-se ta-_ 
koj izkažejo s klavzulo: če v desetih 
dneh na gradivo ne bo pripomb, se 
šteje, da se s predloženim materia
lom strinjate. 

To gradivo smo obravnavah na 
zboru stanovalcev na Titovi 75, na 
katerem sem bil poročevalec tistih 
delov gradiva, ki so zanimala stano
valce. . - : 

Verjetno bi lahko skupnosti stano
valcev bolj tvorno sodelovale v raz
pravi, če bi H gradivu posredovali 
svoja stališča in pripombe ustrezni 
organi skupščine Samoupravne sta
novanjske skupnosti Jesenice, sekci
ja za stanovanjsko gospodarstvo pri 
OK SZDL Jesenice in ne nazadnje 
tudi sindikati glede na dejstvo, da 
združeno delo namenja za to področ
je pomembna sredstva in mora biti 
hkrati zainteresirano, kako skupno
sti stanovalcev gospodarijo z njiho
vim stanovanjskim skladom. 

Na zboru stanovalcev Titove 75, 
smo se opredelili na naslednja stališ
ča in pripombe: 

1. »Če ni pripomb, se šteje, da se s 
predloženim materialom strinjamo«. 
Takega načina odločanja naš sistem 
socialističnega samoupravljanja ne 
pozna. Še zlasti, če gradivo vsebuje 
predloge, ki so v očitnem nasprotju z 
zakonom in veljavnimi predpisi. 

2. Prva taka kršitev Dominvesta je 
samovoljni prenos 475.530 din za 
stroške upravljanja hišnih svetov za 
poravnavo funkcionalnih stroškov, 
in sicer: 

— prispevek zvezi — 170.640 din 
— pretočkovanje poslovnih pro

storov — 230.838 din 
— za izdajo Delegata — 161.927 

din 
— potni stroški delegata za sejo v 

Ljubljano — 1.120 din 
— nabava knjige — 298 din 
— najem sejne sobe Sob Jesenice 

— 4.000 din. 
Poleg tega, da navedeni zneski ni

so pojasnjeni, je še napaka v seštev
ku. 

Pri tej namenski spremembi pora
be stanarin gre za kršitev zadnjega 
odstavka 61. člena zakona o stano
vanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, 
št. 3/81). Kršitev tega določila se pri 
Dominvestu (prej Busp) ponavlja že 
nekaj let s tako imenovanim reba
lansom finančnega načrta, na katero 
pa odgovorni doslej že niso ustrezno 
ukrepali. 

3. Iz gradiva niso razvidni (ne)po-
godbeni odnosi skupnosti stanoval
cev in DO Dominvest Jesenice. Ni 
podatkov, katere in koliko del in na
log so opravili za skupnost stanoval
cev ne glede ali so bih ah ne urejeni 
pogodbeni odnosi. 

4. Dominvest že od januarja 1986 
krši določilo prvega odstavka 16. čle
na zakona o stanovanj, gospodar
stvu, ki se glasi: »Če v skupnosti sta
novalcev niso izvoljeni organi ah če 
ne opravljajo nalog, prenese stano
vanjska skupnost po lastni pobudi 
ali po predlogu pristojnega organa 
krajevne skupnosti na organizacijo 
združenega dela, ki opravlja stroko
vne naloge in opravila pri gospodar
jenju s stanovanjskimi hišami, dolž
nost da v imenu zbora stanovalcev 
in hišnega sveta ter v breme sred
stev upravljanja stanovajske hiše 
opravlja nujne naloge« (podčrtal V. 
B.). 

Sodimo, da je citirano določilo pr
vega odstavka 16. člena zakona (Ur. 
1. SRS š t 1/86) dovolj jasno in spra
šujemo, zakaj ga ne izvajajo in ures
ničujejo. Vprašujemo: ah ni z nave
denim dovolj razlogov za ustrezno 
ukrepanje družbenega pravobranil
ca samoupravljanja? 

Če upoštevamo, poleg citiranega, 
še ostale tri odstavke 77. člena tega 
zakona (Ur. 1. SRS š t 3/81), ugotovi
mo, da krivda za več let trajajoče 
stanje neorganizirane in nedelujoče 
hišne samouprave v naši občini za
dene poleg navedenih tudi pristojni 
občinskiupravni organ. 

5. Tabela o izvršitvi finančnega 
načrta za leto 1986 se ne pokriva s 
25. členom SaS o temeljih razvoja 
Samoupravne stanovanjske skupno
sti v obdobju 1986-1990 glede na no
tranjo delitev in porabo stanarin. 
Znižujejo se sredstva za prenovo in 
vzdrževanje stanovanjskih hiš in 
stanovanj, rastejo pa stroški Domin
vesta za dela in opravila skupnosti 
stanovalcev. ' • 
. 6. Programi Dominvesta za preno

vo in vzdrževanje stanovanjskih hiš 
in stanovanj niso zasnovani v duhu 
21. člena SaS o temeljih razvoja Sa
moupravne stanovanjske skupnosti 
v obdobju 1986-1990 in predpisanega 
pravilnika. . 

Na predlog finančnih načrtov in 
programov'prenove in vzdrževalnih 
del so bili naslednji pomisleki in pri
pombe: 

1. Pogosto sklicevanje na potrebo 
po ekonomskih stanarinah ni ade
kvatno s tendenco njene delitve in 
porabe. To lahko ugotovimo na pod
lagi predloga finančnega načrta 
skupnosti stanovalcev za leto 1987: 

— stanarine se bodo povečale z in-
dexom 232 

— prihodki od najemnin z inde-
xom 259 

— prispevki etaž. lastniših stan. z 
indexom 179 

— drugi prihodki z indexom 136 
Pri odhodkih velja omeniti: 
— podražitev dajatev za Domin

vest z indexom 202 
— za del. skupnost Samoupravne 

stanovanje skupnosti z indexom 176 
— za funkcionalne stroške z inde-

xom 163 
— nagrade funkcionarjem z inde-

xom 312 
Glede teh nekaj podatkov: ah lah

ko govorimo o gospodarnem troše
nju sredstev stanarin? 

2. V funkcionalnih stroških je 
predvideno 400.000 din za pokriva
nje stroškov v zvezi izterjave stana
rin, nismo pa ugotovili vsaj okvirne
ga zneska prihodka ah zamudnih 
obresti, kot jih določa novo določilo 
zakona za dolžnike stanarin. 

3. Zbor stanovalcev je odločno pro
ti predlogu, da se iz funkcionalnih 
stroškov (to so sredstva stanarin) iz
loči 10,000.000 din Dominvestu za na
kup stroja za avtomatsko obdelavo 
podatkov. Gre za nova osnovna sred
stva, ki naj jih Dominvest nabavi iz 
svojih sredstev. V porabi stanarin za 

finančne stroške ni navedena taka 
namenska poraba, kar pri Dominve
stu morajo vedeti. 

4. Ne strinjamo se s predlogom, da 
se iz sredstev stanarin Dominvestu v 
letu 1987 nameni 97.000.000 din za 
opravljanje del in nalog skupnosti 
stanovalcev in sicer na podlagi pov
prečno porabljenega časa 324,28 mi
nut in cene 18.462 din na stanovanj
sko enoto. 

To je zastareli način plačevanja 
storitev, ki ustreza Dominvestu gle
de na to, da ta ni odvisen od obsega 
in količine izvršenih del in nalog. 

Že od 1979. leta velja zakon o svo
bodni menjavi dela, s katerim se 
med drugim ureja odnos med upo
rabniki in izvajalci, cena posamezne 
storitve, merila za ugotavljanje cene 
in povračila* itd. 

To stališče opiramo na dejstvos da 
imamo v občini vsaj tri različne ka
tegorije stanovanj glede na starost 
in opremljenost, na zakon, ki daje 
prednost skupnostim stanovalcev, 
da same opravljajo določena opravi
la in naloge pri gospodarjenju in 
upravljanju stanovanjske hiše. To bi 
moralo biti temeljno izhodišče pri 
zasnovi predloga o novih pogodbe
nih odnosih z Dominvestem. 

5. Odklanjamo 32 odstotno sofi
nanciranje honorajev hišnikov iz 
funkcionalnih stroškov. Honorarje 

hišnikov naj v celoti pokrivajo tiste 
skupnosti stanovalcev, za katere 
opravljajo določena dela in opravila. 

6. Nelogičen nam je predlog na 
strani 64. Manjša vzdrževalna dela v 
letu 1987, za kar je namenjenih kar 
119.759.303 din, lani pa je v ta namen 
ostalo neporabljenih 36.775.303 din. 

Znana je pobuda delegatov s Plav
ža, da bi Dominvest izvajal akcijo bi-
ša-biši, saj nekatere hiše nimajo 
sredstev niti za beljenje stopnišča. 
Od te pobude ni bilo nič. - . 

Dominvest tako velika sredstva za 
manjša vzdrževalna dela na hišah 
med drugim utemeljuje s- potrebo 
nabave opreme za civilno zaščito ža 
posamezne hiše, za vzdrževanje 
strojnih naprav v določenih hišah-
ipd. 

Obrazložitev predloga ni sprejem
ljiva, ker ne vsebuje finančne kon
strukcije za posamezne stroške, ne
logično je nabavljati opremo CZ za 
skupnosti stanovalcev, ko pa za to 
aktivnost nimamo ne oblikovanih in 
ne usposobljenih ekip CZ v posa
meznih hišah. 

To je nekaj stališč, pomislekov in 
predlogov, za katere se je na zboru 
stanovalcev Titove 75 opredelilo dve 
tretjini stanovalcev. Te pripombe so 
posredovali vodji delegacije KS Ciri
la Tavčarja. 

Viktor Brun 

Zdravo in lepo okolje 

Turistično društvo Žirovnica ob
vešča krajane, da se je s 5. majem 
spet začela akcija »Narava—zdra
vje—lepota«, trajala bo do 30. sep
tembra. Kot delamo že vrsto let, bo 
tudi letos posebna komisija 3 - krat 
obiskala naše vasi in domove ter 
ocenila urejenost našega okolja. 

V minulem letu smo krajani KS 
Žirovnica dosegli v akciji lepe uspe
he, kar dokazujejo tudi visoka pri
znanja. Republiška komisija nam je 
dodelila v četrti skupini III. mesto. 
Komisija pri Gorenjski turistični 
zvezi nam je dodelila v tretji skupini 
II. mesto. V občini Jesenice pa smo v 
drugi skupini dosegli I. mesto. Vsa 
ta priznanja so plod dela in prizade
vanja krajanov za lepo in zdravo 
okolje. 

Ocenjevalna komisija Turistične
ga društva Žirovnica je za leto 1986 
podelila priznanja naslednjim kra

janom: Eli Uršič, Moste 27/b; Anki 
in Avgustu Kovaču, Moste 20/a; Ja
nezu Kovaču, Breg 126; Danici in 
Rudiju Benedik, Žirovnica 109; Joži
ci in Antonu Noč, Selo 42; Pavlu Do
larju, Zabreznica 7/d; Nadi in Mirku 
Knafelj, Breznica 53; Francki in Iva
nu Koselj, Doslovče; Francki in Ja
nezu Zupan, Smokuč l/a; Majdi in 
Jožu Rozman, Smokuč 48/; Ivanki 
in Ivanu Erman, Rodine 9/a; Ani ih 
Zdravku Zemlja, Vrba 23. 

Turistično društvo Žirovnica vsem 
dobitnikom priznanj iskreno čestita 
in jih prosi, da bi bili tudi v prihod
nje vzor našim krajanom pri priza
devanju za urejeno okolje in lepo 
cvetje. Društvo vabi vse krajane k 
nadaljnjemu sodelovanju v akciji 
» Narava—zdravje— lepota«. 

Ludvik Avguštin, 
predsednik TD Žirovnica 
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V zadnjem času burijo duhove interventni zakoni, ki klestijo osebno po
rabo v naši družbi. Burijo jih upravičeno, vendar so razlogi za razburjenje 
lahko povsem različni, odvisno od pozicije, s katere na dogajanja gledamo. 
Povod za uvedbo teh zakonov so vedno slabši rezultati gospodarjenja, ki ka
žejo, da se barka kljub blestečim govorancam z govorniških odrov potaplja, 
česar pa omenjena zakonodaja ne more preprečiti. Vprašanje je, če jih lah
ko le omili. Zakonodaja namreč ne posega v jedro problema, vzroke za krizo 
išče v prekomerni rasti osebnih dohodkov (glede na rast oz. na formiranje 
akumulacije) in tako (že spet) tišči v ospredje pozornosti inflacijo povpraše
vanja, bistveni, to je proračunsko in strukturno inflacijo, pa pušča pri miru. 
Načelno je sicer storjenih nekaj korakov v pravi smeri (npr. zakon o sanaci
ji, zakon o obračunskem sistemu,...), vendar pa bomo še videli, kakšno bo 
uresničevanje zakonov. To nekaj velja. 

In v čem je bistvo te zgodbe, k i je 
poznana od osvoboditve dalje? Gre 
za delitev dohodka oz. čistega dohod
ka na akumulacijo in na del za oseb
no porabo, torej za vplivanje na aku
mulativno sposobnost gospodarstva. 

~ Do danes se je zvrstilo več sistemov 
te delitve, od proračunsko distribu
cijskega sistema akumuliranja 
(uradno veljaven dp leta 1952) in si
stema stopenj akumulacije in skla
dov (veljal je v letih 1952 in 1953), do 
sistema državnih investicijskih skla
dov (od 1954 do 1964). Za vse je zna
čilno odkrito odtujevanje akumulaci
je tistim, k i so jo ustvarili, skupna 
vsem tem načinom je tudi neuspeš
nost, vendar pa o tem tukaj ne kaže 
razpravljati. Z gospodarsko reformo 
1965. leta se akumulacija gospodar
skim organizacijam praviloma ne 
odtujuje več odkrito, razen za pospe-

' * sevanje hitrejšega razvoja gospodar
sko manj razvitih republik in pokra
j in ter za rezervni sklad (v obliki ob
veznega posojila, vendar pa je po
membna vsebina in po tem kriteriju 
bi hudičevo težko trdih, da gre za po
sojilo in ne za dotacijo — v veliki 
meri). Odkrite načine določanja in 
odtujevanja akumulacije so nadome
stili skriti i n inflatorni. V sedemde
setih letih so se pojavili družbeni do
govori o delitvi dohodka — akumula
cija naj bi bila zdaj ostanek po izvr
šeni delitvi osebnih dohodkov. Rast 
sredstev za osebne dohodke je bila 
omejevana glede na rast dohodka 

tfjz. (nominalno), zato so gospodarske or
ganizacije nominalno povečevale do
hodek, normalna stvar, kar j im je 
olajšal sistem cen preko samouprav
nega dogovarjanja o cenah (eden od 
mnogih biserov dogovorne ekonomi
je). Rast produktivnosti in akumula-
tivnosti nista bih spodbujani. 

V predpreteklem in v preteklem 
letu je bila politika delitve dohodka 
zastavljena tako, da je bilo treba 
preko delitve sredstev za osebne do
hodke zagotoviti planirano akumula
cijo preko poprečne reprodukcijske 
stopnje v enaki ali sorodni dejavno
sti. Gre torej za poprečnost znotraj 

v- t panoge glede na stanje v republiki. 
- Delitev med panogami s tem ostaja 

neurejena. Tak sistem je antirazvo-
jen, dinamičen lahko postane le na 
inflatorne načine — teh pa naj po 
novi zakonodaji (približevanje realni 
ekonomiji) ne bi bilo več!? Zgrešena 
je že ideja, da mora prav vsak gospo
darski subjekt ustvarjati akumulaci
jo. V ozadju tega je zamisel oz. zah
teva po razvoju za vsako ceno. Kapi
talizem kot sistem izredno hitrega in 
dinamičnega razvoja te zahteve ne 
pozna, pa vendar uspeva, da je vese
lje. Razvoj pač n i premočrten, upo
števati je treba nihanja. 

- v Bistvo problema tiči v motivirano
sti ljudi za gospodarski uspeh. Tu je 
treba ločiti mdividualni motiv (oseb
ni dohodek na delavca) od podjetni
škega (mateimiranje akumulacije), 
k i omogoča realizacijo prvega, obsta
ja pa še narodnogospodarski motiv 
(maksimiranje življenjske ravni ozi
roma kvalitete življenja). Te motive 
je treba medsebojno uskladiti, da bi 
dobili željene rezultate, saj niso isto
vetni. Problem je tudi v tem, da pri 
nas podjetja niso ne spodbujana, ne 
prisiljena k zmanjševanju stroškov. 
Zamisel o neki minimalni obvezni 
akumulaciji pomeni dejansko prido
bivanje akumulacije ne glede na re-

KT zultate, podobno kot to_ pomeni tudi 
delitev zajamčenih osebnih dohod
kov. Dejansko gre za poskuse, da bi 
s politiko delitve osebnih dohodkov 
popravili napake v primarni (preko 
cen) in v sekundarni delitvi (davki, 
prispevki, obrestna mera, tečaj di-
narja,carine). To je mogoče le delo
ma in tudi uspeh je lahko le delen, 
saj gre za uporabo drugorazrednih 
sredstev. Osnovno orožje (uravnava
nje primarne in sekundarne delitve) 
je v domeni federacije. Republika to
rej dela le tisto, kar lahko, oziroma 
za kar je pristojna. Ta pristojnost pa 
je premajhna, da bi na področju deli-

i j?, tve družbenega proizvoda lahko kaj 
resnega storila (popravila)'1'. 

Toliko za predstavitev »zgodovine« 
obravnavanega področja in za pred
stavitev stanja. Vemoi da so rezulta
ti gospodarjenja v državi, republiki 
in tudi v občini (kar bi nas moralo še 
posebno skrbeti) vedno slabši i n da 
reproduktivna in akumulativna spo

sobnost gospodarstva padata. Brez 
akumulacije pa n i vračanja dolgov 
in še razvoja povrhu. No, potrebno 
akumulacijo želi zvezna administra
cija zdaj zagotoviti s še rigoroznejšo 
politiko delitve dohodka na račun vi
šine osebnih dohodkov (interventni 
zakoni). Da je prišlo pri uvedbi teh 
zakonov dejansko tudi do zamrzni-, 
tve plač, je neizpodbitna resnica in o 
tem je bilo že dosti napisanega v 
dnevnem tisku. Tudi politična volja 
v republiki se še vedno nagiba v to 
smer, kar je bilo tudi možno prebrati 
in slišati preko sredstev množičnega 
obveščanja. V glavnem naj bi na ra
čun manjše rasti osebnih dohodkov 
povečali akumulacijo. To je zamiš
ljeni cilj ukrepov, bati pa se je, da bo 
doseženo ravno nasprotno, namreč, 
da se bo akumulacija zmanjšala, 
hkrati pa bomo imeli še kup social
nih nemirov (posledica padca plač), 
do katerih bi tudi drugače slej ko 
prej moralo priti kot posledica na
raščajoče brezposelnosti in padanja 
že tako nevisoke ravni kvalitete ži
vljenja najširših slojev prebivalstva. 
Ljudje namreč drugače razmišljajo 
kot vlada. Ker bo delavec imel nižjo 
plačo, bo pač manj delal, logično, saj 
bo tako še manj motiviran (že tako 
ni ne vem kako, to že dolgo ni nobe
na skrivnost), na koncu bo pa tudi 
akumulacija manjša. Nominalno bi 
lahko dohodek sicer povečali preko 
povečevanja cen, vendar pa podjet
jem to onemogoča, oziroma j ih pri 
tem ovira cenovna politika (če ta 
sploh zasluži ime politika). Če n i 
drugega, bo delavec v najslabšem 
primeru pristal na zajamčenem 
osebnem dohodku, k i naj bi bi l nek
je zadosten za golo preživetje (ah 
naj za to delamo danes, se lahko več 
kot upravičeno vprašamo, gremo pa 
v to smer!) in k i se deli ne glede na 
rezultate. Končni rezultat je seveda 
stečaj takega podjetja, ne pa več for
miranje akumulacije. Pa še sivo eko
nomijo spodbujamo na ta način. Lju
dje morajo pač preživeti, normalno 
pa je, da si vsak prizadeva življenje 
preživeti čim lepše (na mazohiste tu
kaj pozabimo). Znižati plače, da bi 
ustvarili več akumulacije in da bi s 
tem spodbudili zaposlene k poveča
nju produktivnosti, od katere naj bo 
odvisna tudi rast plač, se izkaže to
rej kot negativna motivacija. Vlada 
se je odločila za način motiviranja s 
palico, torej s kaznijo in ne z nagra
do, kar bi človek pričakoval. Misl im 
na selekcijo med delavnimi in nede-
lavnimi, sposobnimi in nesposobni
mi itd. ter na ustrezno višino plač v 
tej zvezi. Zdaj se že spet poigravamo 
z nekimi poprečji, gremo se ekono
mijo poprečij, ekonomijo izjem in 
ekonomijo dobre volje, dobili pa bo
mo (že spet!) čisto nekaj drugega, 
kot se pričakuje. Res je, da mora biti 
rast plač odvisna od rasti produktiv
nosti in da je zdaj bila ta rast previ
soka. S tega vidika je uvedba inter
ventnih zakonov razumljiva — ti za
koni naj bi bih začasni, vendar pa je 
iz praktičnih izkušenj poznana veli
ka inercija podobnih ukrepov, še po
sebno, če je začasnost pogojena s 
stopnjo uresničenja predvidenih re
zultatov. Bati se je, da se bomo šli 
zaradi tega administriranje še na
prej, le da v razmerah večje revšči
ne. Ne moremo imeti propulzivne in 
t ržne ekonomije ob planskih plačah, 
še posebej ne ob upoštevanju njiho
ve velikosti oziroma kupne moči! Po
prečne plače so glede na čas, v kate
rem živimo, in glede na to, da smo 
končno vendarle evropska država, 
mizerne. Da ne govorimo posebej o 
tistih z juga države in o tem, da ne
katera podjetja že po nekaj mesecev 
niso izplačala plač, ker ni denarja. 
In o pojavih v zadnjem času, ko so v 
nekaterih podjetjih (spet jug) uvedli 
v splošno navdušenje v prizadetih 
kolektivih popolno uravnilovko! 
K a m to pelje? Kr i za vrednot je tu, 
morala pada, nelogično postaja logi
čno, samo, da bi ne bilo socialnih ne
mirov. Ampak ti so neizbežni, število 
nezaposlenih se bo še povečalo (kje 
pa naj se zaposlijo novi, kje tisti, k i 
bodo šli v stečaj, kam z armado pri
krito brezposelnih?), saj ni absorb-
cijskih zaposlitvenih blagovnih je
der. Taka politika vodi v enakost v 
revščini, nič drugega, odrešujoča pa 
ni. Osebni dohodki se bodo prvič zni
žali zaradi interventnih zakonov, 

drugič zaradi politike cen (kaže, da 
se pripravlja spet povečan nadzor 
nad cenami — to pomeni manjši do
hodek in nižje plače), tretjič pa mor
da (še n i gotovo) zaradi povečanih 
davkov in prispevkov iz bruto oseb
nih dohodkov (razmišlja se, da bi na 
ta način zagotovili potrebna sred
stva za financiranje stanovanjske 
gradnje, komunalnih dejavnosti in 
tudi družbenih dejavnosti ob predpo
stavki nezmanjšanih čistih osebnih 
dohodkov, se pravi, ob povečanju 
mase bruto OD). Pozabiti ne smemo 
tudi vpliva novega obračunskega si
stema, k i bo krepko znižal dohodek, 
s tem pa tudi plače. Izračun za leto 
1985 primerjalno po starem in no
vem obračunskem sistemu kaže, da 
je slovensko gospodarstvo leto za
ključilo ne z oblikovanjem akumula
cije (stari sistem), temveč z neto iz
gubo (novi sistem). Odslej naj bi se 
šli realno ekonomijo, kar je prav (pa 
tudi že krepko pozno), vendar z ne
realnimi plačami. Očitno bika še 
vedno nočemo prijeti za roge. V os
predje vlada tišči inflacijo povpraše
vanja (plače) in stroškovno inflacijo 
(politika cen), pri čemer pri prvi za
nemarja vprašanje motivacije in že 
omenjene selekcije med dobrimi, 
boljšimi, slabšimi in slabimi, pri dru
gi pa dejstvo, da je gospodarstvo 
preobremenjeno z dajatvami in da 
izhod išče pač v zviševanju cen svo
j ih izdelkov in storitev. Cene pri nas 
obravnavamo kot od boga dane, kot 
nekaj, kar nima ozadja in povezave 
z ostalimi dogajanji, pri čemer poza
bljamo, da so visoke cene posledica 
visokih obremenitev (predvsem to,~ 
pustimo zdaj vprašanje nizke produ
ktivnosti, slabe organizacije dela in 
upravljanja itd., kar ima seveda tudi 
svoje posledice pri oblikovanju cen) 
in da z nadzorom tako vplivamo na 
posledice, vzroke pa puščamo nedo
taknjene. To ne more prinesti odre
šitve. Če ob fiksni ah relativno fiksni 
ceni podjetju vedno manj ostane za
se in za zaposlene, mora propasti, ne 
gre drugače. Kaj je narejenega v 
zvezi z manjšanjem dajatev iz do
hodka in bruto osebnih dohodkov, 
kaj je s klestenjem administracije 
na vseh nivojih, kaj je z racionaliza
cijo organiziranosti družbenih de
javnosti, zmanjšanjem proračunov 
i t i 9 Ta, proračunska inflacija'2', je 
glavni problem pri nas in dokler te
ga ne bomo rešili, bo barka tonila 
dalje, brez milosti in brez ovir. Gasil
ski ukrepi iz zakladnice administra
tivne ekonomije, kot so zdaj to inter
ventni zakoni, položaja ne morejo in 
ga tudi ne bodo rešili. Ne ukvarjajo 
se z vzroki, ukvarjajo se s posledica
mi. Druga najpomembnejša zvrst 
inflacije je strukturna inflacija' 2' in 
tudi na tem področju ni kaj prida 
storjenega. Na ti dve področji je tre
ba v prvi vrsti uperiti ukrepe, če ho
čemo izboljšanje in če res hočemo 
gospodarsko rast. Sedaj smo že tako 
daleč, da brez socialnih nemirov ne 
bo šlo, vsaj ne v prehodnem obdobju, 
vendar se temu ni mogoče izogniti 
na poti k sanaciji gospodarskih in 
družbenih razmer ter ob prehodu na 
realno in tržno ekonomijo. Vsak 
dan, ko s tem odlašamo, tvegamo, da 
bodo nemiri še večji. To ceno bo za 
prestukturiranje pač treba plačati in 
pika.' 3 ' 

Sicer pa so interventni zakoni še 
bolj postavili v ospredje socialni zna
čaj osebnega dohodka. Govora je tu
di o produktivnosti in o povečanju 
plač v tej zvezi, vendar je za zdaj pri 
tem še veliko odprtih vprašanj . 
Sploh je bila za sprejem interven
tnih zakonov značilna velika nagli
ca, zaupnost oz. tajnost, pretrgana 
zveza med delegati in bazo, nedo
slednost ter zmeda in ogorčenje. Ne 
smemo pozabiti na ure, ko so cele 
množice ljudi živčno razpravljale o 
nečem, česar n i nihče prav natančno 
vedel, oziroma poznal ter tako izgu
bljale čas in denar, pa tudi ne na tihi 
odpor delavcev, k i so se verjetno 
odzvali na dogajanja z znižano pro
duktivnostjo. Podatkov sicer ni, ven
dar pa najbrž ni nikogar, k i bi trdil, 
da je bilo ravno nasprotno od zapisa
nega. Tudi to izgubo (škodo) je treba 
imeti pred očmi, ko se bo ocenjevalo 
uspešnost uvedbe teh zakonov. In 
končno je treba opozoriti še na drugi 
krog v zvezi s spremembami oziro
ma olajšavami zakona. Kot da ni bi
lo dovolj časa, da bi se pripravilo ne
kaj v miru, brez panike i n naglice, 
ob upoštevanju vseh relevantnih 
okoliščin. To lahko predlagatelju oči
tamo tudi, če bi imeli ukrepe same 
za pravilne in ustrezne. Prepričan 
sem, da so v osnovi zgrešeni, saj so 
usmerjeni v obrobne zadeve, obrob
ne z vidika saniranja naše ekonomi
je, pomembne pa z vidika reproduk
cije delovne sile, če naj se tako izra
zim. Ljudje so res že precej apatični, 
še vedno pa so in tudi morajo biti za

interesirani za svoje preživetje. Ta
ko lahko uvedba interventnih zako
nov sproži tudi val stavk po državi 
(jih tudi že je nekaj, kolikor smo ob
veščeni) in ne samo tistih tihih, 
navzven neopaznih, k i se kažejo v 
krepkem padcu fizične produktivno
sti. Tudi to povzroča veliko družbeno 
škodo, še posebno, če upoštevamo, 
da politične akcije za njihovo pre
prečevanje niso zastonj, pa tudi ne 
morebitne intervencije s strani poo
blaščenih organov, če bi do njih pri
šlo. Samo, stavke je treba prepreče
vati in eliminirati vzroke zanje z vo
denjem zdrave, učinkovite in dejan
sko razvojne družbenoekonomske 
politike, k i zagotavlja razvoj družbe 
preko razvoja posameznika (poveza
va že omenjenih treh interesov v 
družbi na logičen način, k i daje opti
malne rezultate). Naj bo o tem do
volj, saj je tole zgolj članek, vendar 
pa bi se dalo to temo obdelati v bi
stveno večjem obsegu. 

Naj povzamem. Menim, da se bo 
kot najbolj vidna posledica interven
tnih zakonov pokazal padec produ
ktivnosti in zmanjšanje akumulati
vne sposobnosti gospodarstva, s tem 
pa se bo povečala že zdaj (pre)velika 
nestabilnost v družbi nasploh. Na 
zmanjšanje inflacije ti zakoni ne 
morejo bistveno vplivati, saj so gla
vna žarišča inflacije drugje (obstoje
ča gospodarska struktura, nesmotr
na hiperorganiziranost družbe in ve
lika proračunska poraba). Tudi kon
trola cen ne more prinesti željenih 
rezultatov in j ih v dosedanji praksi 
tudi dejansko ni (znižanje inflacije), 
rast inflacije lahko sicer nekaj časa 
umetno zadržuje, da bi nato še mo
čneje in s hujšimi posledicami iz
bruhnila na dan (da ne govorimo po
sebej o dodatnih stroških kot posle
dici omenjenega reguliranja). Sku
paj z novim obračunskim sistemom 
bo navedeno privedlo do občutnega 
zmanjšanja neto osebnih dohodkov 
zaposlenih, še posebno, če se bo fi
nanciranje skupne porabe preneslo 
zaradi zmanjšanja dohodka v breme 
osebnih dohodkov ob neuresničitvi 
že omenjene predpostavke. Inter
ventni zakoni bodo preko znižanja 

osebnih dohodkov, se pravi preko 
znižanja kupne moči v državi, pripo
mogli le k sprostitvi določenega dela 
proizvodnje blaga in storitev za iz
voz. Učinek tega je spet vprašljiv, če 
pomislimo na našo izvozno strategi
jo in na položaj, v katerem se naha
jamo, ter na vpliv znižanja standar
da delavcev na nivo kvalitete izdel
kov in storitev, katere naj bi plasira
l i na tujih trgih. In, jasno, interven
tni zakoni bodo povzročali nestrp
nost in še povečan obseg administri-
ranja okoli izvajanja zakonov in 
kontrole, da ne omenjamo nezado
voljstva zaradi favoriziranja popre-
čnosti in nepravičnosti do dobrih go
spodarjev, kar je v naši ekonomski 
politiki že ustaljena praksa. Kajti 
vedno mora biti kaznovan dobri, da 
bi lahko dobil nekaj, česar ne zaslu
ži, slabi in tako ostal pri življenju na 
tuj račun — to pa je že nenormalna 
sociala in ne več ekonomija. V ozad
ju obravnavanih zakonov je že spet 
(še vedno) ideja o nujnosti akumuli
ranja za vsako ceno, kar je nevzdr
žno in nelogično, vse skupaj pa je 
nato izpeljano in nadzorovano na 
podlagi poprečij, spet znotraj sorod
nih dejavnosti, med panogami pa je 
zadeva še vedno neurejena, kar je 
slabo in kar povzroča nova žarišča 
nestabilnosti. Tudi to spada med po
dročja, na katera naši vidnejši eko
nomisti že dalj časa opozarjajo, ven
dar pa se kljub temu ne zgodi nič bi
stvenega. Tudi za to bi lahko upora
bil star ljudski rek, k i pravi, da psi 
lajajo, karavana gre pa dalje. 

1 Kogar problematika zanima, si lah
ko o njej prebere v prispevku dr. 
M . Senjurja z naslovom Politika 
dohodka in njen vpliv na oblikova
nje in uravnavanje akumulacije, 
objavljenem v Ekonomski reviji, le
tnik 37, št. 2, Ljubljana, junij 1986. 

2 O tem sem že jpisal v prejšnjih šte
vilkah glasila Zelezar. 

3 Da je izvedba potrebnega prestruk
turiranja na podlagi sedanje struk
ture naložb v republiki vprašljiva, 
je že drugo vprašanje. 

Sašo V R D O L J A K 

Prva zasebna 
minielektrarna 

v jeseniški občini 
V sedanjem času tako imenovane ekološke vojne mnogo slišimo in raz

pravljamo o nevarnostih atomskih in termoelektrarn, k i ob izgorevanju v 
znoju nakopanega premoga uničujejo tanko plast zraka okrog našega pla
neta. Ob vseh teh razpravah ni težko najti najboljše rešitve, k i je v tem pri
meru, da je najbolje delati elektriko s silo toka vode. Ob naših potokih in re
kah bi bilo potrebno zgraditi ustrezno število vodnih elektrarn. Razumljivo 
je, da so zaželene tako velike elektrarne, k i se grade z družbenimi sredstvi, 
kot tudi majhne elektrarne, k i so j ih zadnji čas pričeli graditi posamezniki z 
zasebnimi sredstvi. 

Ena takšnih elektrarn je tudi pod 
četrt metra debelo cevjo, k i je spelja
na po slapu v Lepenci v Bohinju. V 
jeseniški občini ta čas grade in bo 
predvidoma v dveh mesecih nared 
elektrarna na Mlinci na Dovjem. 
Sredstva zanjo sta zbrala Mato Po-
drekar in Karlo Hartman iz Mojstra
ne. Poslopje je že nared, kmalu bodo 
v njem postavni še turbino in gene
rator. Elektrikarji Elektro Žirovnica 
te dni napeljujejo priključek, po ka
terem bo mini elektrarna pošiljala 
elektriko. Da ima Mlinca vse leto do
volj vode, so vedeli že stari ljudje, k i 
so ob tej vodi postavili žage in mline, 

po čemer je ta voda, k i priteka izpod 
Dovške Babe, tudi dobila svoje ime. 
Na tem potoku bi lahko zgradili še 
več mini elektrarn, katerih postavi
tev pa bo vsekakor nekoliko dražja, 
saj sta prva dva izkoristila najboljšo 
možnost. Kdo je tudi ne bi. Njunemu 
zgledu bo prav gotovo sledil še kdo, 
k i bo s tem svoj denar zase in za 
družbo dobro naložil. P r i tem lahko 
po tihem povemo, da imajo elektri
karji takšne elektrarne še rajši kot 
svoje, saj z njimi nimajo posebnega 
dela pa tudi nobene izgube. 

Branko Blenkuš 

Postavljanje priključnega voda od minielektrarne do javne visokonapeto
stne napeljave (joto: B. Blenkuš) 
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Rodil se je Klemen Košir 
V amaterskem gledališču Tone Čutar na Jesenicah so v četrtek, 7. maja, 

uprizorili zadnjo letošnjo premier«, satiro Ephraima Kishona Rodil se je 
oče. Režiser predstave je Miran Kenda, ki je tekst priredil za oder. 

Ephraim Kishon, pisec židovskega 
rodu, je poznan kot avtor drobnih, 
veselih zgodbic iz vsakdanjega ži
vljenja. Njegove Družinske zgodbe 
so izšle tudi v slovenščini. Eno izmed 
teh je režiser Miran Kenda z avtor
jevim dovoljenjem pripravil za oder 
in jo postavil v naše razmere in naš 
čas. 

Režiser Kenda pravi takole: »Ni 
mi znano, komu je gospod Kishon 
posvetil svoje Družinske zgodbice in 
še posebej tole o porajajočem se oče
tu. Meni, k i sem se odločil, da jo z 
njegovim dovoljenjem prepišem za 
gledališko rabo ter jo ponašim; se 
zdi docela nujno, da svoje prizadeva
nje ozaljšam s primernim posveti
lom. Komu? Gre docela za moško za
devo. Za moško zadevo v tem smislu, 
da se bodo nasmihale predvsem žen
ske, k i imajo za to vsekakor svoje 
razloge. Moškim pa bo ostal ob vsem 
tem le grenak priokus, ker j ih bo 
spominjala na hude ure, k i so j ih 
preživljali vsi, k i so prvič poštah oče
tje, ko so se kot očetje takorekoč ro
dili. . .< 

Tako nam je režiser pripravil koli
kor mogoče razigrano, v dobesed
nem pomenu komedijantsko pred
stavo. Izognil se je psihološkim in 
socialnim virom ter nepotrebnemu 
»filozofiranju«, k i ga tudi v original
ni pisateljevi zgodbici ni. Kenda je 
prireditev veseloigre o našem seda
njem in domačem »patriarhatu« raz
vezal v serijo bolj ah manj neobteže-
nih in zabavnih komičnih situacij. 
Zgradil je celo galerijo bolj ah manj 
konsekventno izpeljanih »norih« 
grotesknih likov. Igra je tako dobila 
polno našega, tukajšnjega, domače
ga kolorita, obenem pa je osvoboje
na vsake določnejše satirične ostri
ne ah komične hudobije. Igra je pri
jazna, energično razigrana satira, 
zaznamovana s tistim temperamen
tom, k i je značilen za nas in naš čas, 
brez satiričnega absurda, čista hu-
moristična igrivost. Če odštejemo 
edino nepotrebno sceno z avtobu
som, ker je to dogajanje predstavlja
lo zastoj v tempu, potem je treba po
vedati, da je Kendin smisel za hu
mor več kot inventiven, nošen vse
skozi z vehko energijo in domišljijo, 

eruptiven in drzen — in seveda zelo 
učinkovito odmeven v dvorani. 
Skratka: posrečila se mu je zabavna, 
dognana in dinamična lahkotna 
predstava. 

Pr i tem imajo vsekakor odločilne 
zasluge, eni manj, drugi bolj, tempe
ramentno domiselni igralci. Na čelu 
je pač Klemen Košir, k i igra naslov
nega junaka — porajajočega se 
očka. Svojo vlogo je podal s široko-
poteznim komičnim zamahom in z 
natančno skrbjo za razkošne humor-
ne detalje, predvem pa z zaneslji
vim, sproščenim čutom za pravo od-
merjenost satiričnega humorja. Ta
ko z veseljem ugotavljamo, da se je 
ob Kishonovi in Kendini igri Rodil 
se je oče »rodil« na jeseniškem odru, 
s pomočjo kot na kožo napisanega 
humorja, nov mlad igralec Klemen 
Košir. Obenem naj bi bila naša ugo
tovitev tudi naš in gledalčev odgovor 
režiserju, komu naj bi posvetil to 
igro. Izvedba je pokazala, da se je re
žiser odločil za pravega junaka te 
moške zadeve! 

Skozi vso igro, k i jo je vodu pora
jajoči se oče, so se kot kontrapunkt 
oglašali njegovi »sotrpini« v pričako
vanju veselih dogodkov, ah drama
turško drugače zamišljeni l i k i . Iz 
vrst igralskega ansambla, k i je bi l 
zmožen iztisniti iz sebe polno mero 
duhovitosti, so nastopili še: Vera 
Smukavec je kot sestra v sprejemni 
pisarni prikazala široko razsežnost 
originalnosti na takem delovnem 
mestu; Tatjana Košir je kot zdravni
ca, predstojnica porodnišnice ime
nitno predstavila »gospo doktorko« z 
vsemi lastnostmi zelo odgovorne in 
pomembne predstojnice; čakajoče 
očete, k i so pričakovali veseh trenu
tek, Francija Žnidaršiča, Milana Tr-
kulja in Tomaža Pogačnika, je pou
čeval o očetovstvu sijajni »ajznpo-
nar« Ivan Berlot. Njegove duhovito
sti o medicinski strokovnosti je bilo 
za dva polna kupeja 1 in 2 razreda 
brzega vlaka. Bojan Dornik je dobro 
zaigral zadovoljno zapitega očeta, ki 
tudi pričakuje veseh dogodek. Kle
men Klemene je ponorelost srečne
ga očeta prikazal z vso sproščenostjo 
in originalno norostjo. Igor Škrlj pa 

je z izredno interpretacijo »frajerja« 
»mečkal« natakarico v bistroju, k i jo 
je igrala Jožica Višak.JDba sta prika
zala tipične like sedanjega časa in se 
duhovito poigravala z vsakdanjimi 
dogodki. 

K uspešni uprizoritvi Kishonove 
zgodbice in Kendove dramaturške 
postavitve so prispevali tudi ostali 
nastopajoči igralci in statisti. Pozor
nost zaslužijo Mi ra Bolte, Barbara 
Kos, Elizabeta Žnidaršič, Tina Dre-
šar, Suzana Podgoršek, Borut Vero-
všek, Rado Mužan z ženo Sabino Ko
vač in otrokoma Klemenom Berlo-
tom in Boštjanom Smukavcem, ter 
Alenka Skube, Roman Iskra in Dra
go Smolej, kot potniki v avtobusu in 
obiskovalci kina pa Marko Čufar, 
Amir Bešič, Nataša Drolc, Aleš Ber
lot, Maja Antonič in Uroš Smolej. 

Tako številnemu ansamblu je 
funkcionalna scena Joža Bediča 
omogočila razkošni in duhoviti oder-
ski spektakel v gibu in besedi, v bliš
ču invr išču. 

Skratka: vsi nastopajoči so dobro 
uigrana komedijantska grupa, k i 
ima s svojimi igralskimi domisleki 
očitno veselje — to pa je v gledališču 
za uspeh zelo pomembno. Najnovej
ša predstava je tako znova potrdila 
sposobnost jeseniških igralcev, ka
kor tudi njihov posebni interes in 
temperament za to zvrst gledališke 
dejavnosti. Tako so za konec gledali
ške sezone priredili duhovito kome
dijantsko ekshibicijo, kakršno gle
dališče gotovo potrebuje. Kot prizna
nje za uspešno in dolgoletno igranje 
na jeseniškem odru so prav na tej 
premieri nekateri igralci in delavci 
prejeli zaslužena priznanja. Alenka 
Bole - Vrabec, predsednica Združe
nja gledaliških umetnikov Gorenj
ske, je v imenu Zveze kulturnih or
ganizacij Slovenije izročila prizna
nja za 10 let sodelovanja Miletu Cr-
novieu, Klemenu Klemencu in 
Franciju Žnidaršiču, za 20 let Ivanu 
Berlotu, Lidi j i Bitežnik, Bojanu 
Dorniku, Klemenu Koširju, Radu 
Muzami in Igorju Škrlju, za 25 let 
Ver i Smukavec i n Borutu Verovšku 
in za 30 let Tatjani Košir i n Pavli 
Torkar. 

Pr i realizaciji predstave so ob 
glasbeni opremi Ilija Šureva sodelo
vali: Ivanka Leskovar, šivilja; Lud
vik Kaluža, lektor; Pavli Torkar, luč; 
Ivko Kos, odrski mojster; Matjaž 
Smolej, magnetofon in Elizabeta 
Žnidaršič, šepetalka. 

Franjo Ropret 

Množična folklorna prireditev 
in podelitev priznanj 

Že drugo leto zapored so se v petek, 8. maja, srečale folklorneskupine 
jeseniške občine. V telovadnici osnovne šole Gorenjskega odreda v Žirovnici 
se je predstavilo deset skupin s čez 230 plesalkami in plesalci od najmlajših 
do najstarejših. Štirinajstim folkloristom so izročili jubilejna priznanja: 

Po srečanju, k i je bilo dobro obi
skano in k i so ga prijetno vodih 
učenci — člani šolskega kulturnega 
društva Prešernov rod osnovne šole 
Gorenjskega odreda pod vodstvom 
mentorice Danice Bernik, so se vo
dje skupin in mentorji sestali i n z 
zanimanjem prisluhnili mnenju 
strokovnega sodelavca Zveze kultur
nih organizacij Slovenije, etnologa 
prof. Mi rka Ramovša, o letošnjem 
srečanju. Prof. Ramovš je bil prese
nečen nad številom skupin in množi
čnostjo, prepričal pa se je tudi, da so 
se skupine dobro pripravile na sre
čanje in pokazale največ, kar zmore
jo ob danih pogojih. Spregovoril je 
tudi o nekaterih pomanjkljivostih, k i 
bi se j ih dalo z nekaterimi dopolnit
vami in korekturami zlahka odpravi
ti. Največ je bilo govora o delu z 
najmlajšimi plesalci, o glasbeni 
spremljavi, oblekah in seveda tudi o 
težavah, k i se pojavljajo pri delu s 
folklornimi skupinami. Z zelo kako
vostnim razgovorom so bih vsi ude
leženci zelo zadovoljni, saj so dobili 
tudi precej nasvetov za še uspešnej
še delo s folklornimi skupinami. Iz
ražena pa je bila tudi želja vodij in 
mentorjev skupin po nadaljnjem 
strokovnem izpopolnjevanju. 

Po pozdravnih besedah predsedni
ka Zveze kulturnih organizacij Jese
nice Joža Varla je predsednik go
renjskega združenja folklornih sku
pin Franc Poljanšek podelil jubilej
ne značke, priznanja Zveze kultur
nih organizacij Slovenije za več kot 
desetletno oziroma več kot petnajst
letno aktivno in plodno delo ter pri
zadevanje pri obujanju in negovanju 
slovenskega ljudskega izročila ter 
bogatitve na folklornem področju. 

Za deset in večletno delovanje so 
jubilejne značke prejeli: Mara Der- ' 
mota in Mi lka Grelja, folklorna sku
pina D U Javornik — Koroška Belaj 
Marija Košir, Andrej Kramar in 
Adela Pečar, folklorna skupina K U D 
Podkoren, Hedvika Jalen in Andrej 
Jalen, folklorna skupina K U D Jaka 
Rabič Dovje-Mojstrana in Jelo Sku-

mavc, bKL) Prešernov rod osnovne 
šole Gorenjskega odreda Žirovnica. 

Za petnajst in večletno delovanje 
so jubilejne značke prejeli: Janez 
Oman, Janez Podhpnik, Elica Svrzi-
kapa in Darinka Tarman, folklorna 
skupina K U D Podkoren; Peter Pe-
ternel in Ivan Rabič, folklorna sku
pina K U D Jaka Rabič Dovje-Moj-
strana. , 

Na srečanju so se zvrstile nasled
nje folklorne skupine: iz ŠKD Pre
šernov rod osnovna šola Gorenjske^ 
ga odreda Žirovnica otroška folklor
na skupina (voditeljica Ivanka Ro-
žanc), mlajša pionirska skupina (vo
ditelja Ivanka Rožanc, Rado Mu-
žan), starejša pionirska skupina 
(vodja Rado Mužan); iz DPD Svobo-

da France Mencinger Javornik K o 
roška Bela pionirska folklorna sku
pina (voditeljica Cilka Peternelj); iz 
S K D Ježkov rod osnovne šole Kara
vanških kurirjev NOB pionirska fol
klorna skupina (voditeljica Cilka Pe
ternelj); iz K U D Jaka Rabič Dovje-
Mojstrana pionirska folklorna sku
pina (voditeljici Vera Gartner in 
Marjeta Rabič), mladinska folklorna 
skupina (voditeljica Marjeta Rabič); 
iz K U D Podkoren otroška folklorna 
skupina Rute (voditeljica Darinka 
Tarman), odrasla folklorna skupina 
(vodja Franc Krašovec); iz Društva 
upokojencev Javornik-Koroška Bela 
odrasla folklorna skupina (voditelji
ca Ci lka Peternelj). 

S tem lepim praznikom ljubitelj
ske kulture so počastili tudi 50. oble
tnico ustanovitve Komunistične par
tije Slovenije in 50. obletnico priho
da tovariša Tita v vodstvo Komuni
stične partije Jugoslavije. 

Občinsko srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov osnovnih šol radovljiške 

občine 
Z K O občine Radovljica in osnovne šole letošnje občinsko srečanje 

otroških in mladinskih pevskih zborov pod pokroviteljstvom tovarne 
čipk i n vezenin Bled posvečajo bližnjemu dnevu mladosti. 

Prireditev bo v petek, 15. maja, ob 17. ur i v avli osnovne šole prof. 
dr. Josipa Plemlja na Bledu. 

Od sedmih osnovnih šol na srečanju ne bo osnovne šole Stane Ža
gar iz Lipnice in ne otroških zborov iz podružničnih šol, manjkata pa 
tudi otroška zbora iz vrst ljubiteljske kulturne dejavnosti. 

Tako bo nastopilo šest otroških in pet mladinskih zborov z nad 
550 pevci. 

V prvem delu koncerta se bodo predstavili: pevski zbor cicibanov 
glasbene šole Radovljica, F. S. Finžgarja Lesce, A . T. Linharta Rado
vljica, Bratov Žvan Gorje, dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled. V drugem delu bodo nastopih: mlajša 
mladinska pevska zbora osnovne šole A. T. Linharta Radovljica in 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled in mladinski pevski zbori osnovnih šol 
F. S. Finžgarja Lesce, dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in 
prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 

Na prireditev vabimo vse ljubitelje zborovske pesmi in starše na
stopajočih otrok. Polnoštevilen obisk ne bo nagrada le nastopajočim, 
temveč tudi priznanje glasbenim pedagogom na šolah, k i s svojo voljo 
in prizadevnostjo ohranjajo tradicijo zborovskega petja mladih v naši 
občini. 

Zveza kulturnih 
organizacij Radovljica 

Likovna ustvarjalnost učencev 
osnovnih šol jeseniške občine 

Jutri, v petek, 15. maja, bodo ob 18. uri v razstavnem salonu DPD 
Svoboda Tone Čufar Jesenice v sodelovanju z Vzgojnoizobraževalnim 
zavodom Jesenice odprli razstavo o likovni ustvarjalnosti učencev 
osnovnih šol jeseniške občine in z njo tudi počastili DAN MLADOSTI. 
Krajši otvoritveni koncert bo izvajal pevski zbor osnovne šole 16. de
cember Mojstrana. 

Letos bo v razstavnem salonu DOLIK že četrto leto zapored odpr
ta razstava izbranih likovnih del učencev osnovnih šol jeseniške obči
ne. Razstava je prav gotovo ena od možnosti, da se predstavijo li
kovno-vzgojna prizadevanja osnovnih šol širšemu občinstvu, še zlasti, 
ker nam razstave pokažejo vsakoletno kakovostno rast likovnega iz
ražanja učencev osnovnih šol. To pa pomeni tudi rast likovne kulture, 
kar se še zlasti kaže pri vedno večjem obisku mladih na razstavah v 
razstavnem salonu DOLIK pa tudi drugje. Med temi mladimi likovni
mi ustvarjalci so tudi taki, ki bodo na Jesenicah in v občini nadaljeva
li 11-letno likovno ustvarjalno in likovno razstavno tradicijo. 

Razstava »Likovna ustvarjalnost učencev osnovnih šol jeseniške 
občine« bo v razstavnem salonu DOLIK na ogled do vključno 27. ma
ja. Salon je odprt vsak dan, razen sobot popoldan in nedelj, od 9. do 
12. ure in od 16. do 19. ure. 

Sodelovanje s trboveljskimi 
svobodaši bomo še okrepili 

V petek, 8. maja, je bila na obisku v rudarskih Trbovljah skupina članov 
DPD Svobode France Mencinger Javornik - Koroška Bela. Obisk javorni-
ških svobodašev je bil organiziran ob 10-letnici podpisa listine o pobratenju 
obeh društev. 

Takoj na začetku naj povemo, da 
svobodaši iz Trbovelj in Javornika 
sodelujejo že več kot 30 le t Pred 10 
leti pa so sodelovanje še bolj utrdih s 
podpisom že omenjene listine. 

Medsebojni obiski se vrstijo že 33 
let. Sprva so bih bolj množični, v 
zadnjih letih pa so zaradi različnih 
objektivnih težav skromnejši, ven
dar sodelovanje ni bilo nikoli preki
njeno. 

V krajevni skupnosti Franc Fakin 
v Trbovljah so v petek, 8. maja, praz
novali tudi krajevni praznik. Zato je 
bila celotna prireditev namenjena 
temu prazniku, dane pa so bile tudi 
možnosti, da se dogovorimo za tes
nejše sodelovanje s to krajevno 
skupnostjo. Program srečanja je bil 
zanimiv in raznolik. Predstavili so 
se člani mešanega pevskega zbora 
Svobode II iz Trbovelj, člani mladin
skega gledališča in folklorna skupi
na pedagoške enote Ivan- Cankar, s 
katero je že nekaj let pobratena tudi 
osnovna šola Karavanških kurirjev 
NOB Koroška Bela. Dramski odsek 
javorniške Svobode se je na tem sre
čanju predstavil s krajšim recitalom 

iz Rapsodije splavarjev na ognjeni 
reki Mihe Klinarja, koroškega parti
zana in jeseniškega pesnika. Nastop 
gostov z Javornika je bi l navdušeno 
sprejet, kar velja tudi za nastop rit-
mično-baletne skupine osnovne šole 
Karavanških kurirjev NOB Koroška 
Bela. Recital Mihe Klinarja je reži-
l a l Franci Tušar, program baletno-
ritmične skupine pa je pripravila 

Majda Čebulj. 
Na tovariškem srečanju, k i so ga 

trboveljski svobodaši tako kot vedno 
lepo organizirali, so se pogovarjali o 
utrjevanju stikov med obema Svobo
dama in krajevnima slmpnostima. 
Tako na Javorniku pričakujemo v 
prvih dneh septembra, ko tudi pri 
nas praznujemo krajevni praznik, 
obisk Trboveljčanov. 

Pričakujemo, da se bodo Trbovelj-
čani predstavni s krajšim kulturnim 
programom mešanega pevskega 
zbora in mladinskega gledališča in v 
okviru možnosti tudi z razstavo l i 
kovnih del skupine Relik iz Trbovelj. 
Seveda se moramo na to pomembno 
kulturno prireditev ustrezno in pra
vočasno pripraviti tudi pri nas. 

Edo Žagar 

Tekmovanje harmonikarjev 
v Begunjah 

Pri Turističnem društvu Begunje potekajo zadnje priprave na tekmova
nje harmonikarjev pod naslovom »Amaterske melodije 87«. Prireditev, k i bo 
letos že deveta po vrsti, bo v nedeljo, 7. junija, ob deseti uri v rekreacijskem 
centru Krp in pri Begunjah. 

pa organizatorji želijo posebej priva
biti mladino oziroma otroke. Odveč 
je bojazen, da ne spadajo zraven in 
da niso vešči tega instrumenta. 
Spomnimo se samo, da sta lani na 
tej prireditvi v elitni konkurenci za
sedla drugo in tretje mesto trinajst
letni Lipovšek iz Vojnika in pet
najstletni Sotošek iz Koprivnice pri 
Brestanici. Oba sta se tudi letos z ve
seljem odzvala vabilu in bosta nasto
pila v drugem delu skupaj z deseteri
co najboljših in najbolj priljubljenih 
diatoničnih harmonikarjev iz vse 
Slovenije. 

Najboljši bodo prejeh pokale, k i 
j ih letos podeljujejo: za prvaka Go
renjske krajevna skupnost Begunje, 
za zmagovalca revije najboljših do
mače turistično društvo, za najbolje 
odigrano partizansko melodio pa 
Kokrški odred, legendarni osvobodi
telj okupatorskih zaporov v Begu
njah. Kot vsako leto je tudi letos Ko
krški odred pokrovitelj prireditve. 
Vs i nastopajoči bodo prejeli diplome, 
priložnostne spominke in praktične 
nagrade, k i j ih prispevajo delovne 
organizacije in zasebniki. 

Odmore med nastopi bodo zapolni
le pevske, recitatorske in zabavne 
oziroma humoristične točke. Ob kon
cu ne bo izostal tradicionalni skupin
ski nastop vseh sodelujočih, popold
ne pa se bo raztegnilo v veselico s 
plesom ob spremljavi narodnozabav-
nega ansambla »Triglav« iz Škofje 
Loke. Če bo vreme naklonjeno, kot 
je bilo doslej vedno, bo v Krpinu ve
selo od jutra do večera, in če ne pri
dete pogledat vam bo najbrž pozneje 
žal! 

-A.-

Osrednji del prireditve bo gorenj
sko prvenstvo harmonikarjev, k i 
igrajo na diatonično harmoniko. Po
goj za prijavo je torej, da ima har
monikar kraj bivališča v eni od petih 
občin gorenjske regije. Drugih ome
jitev pravzaprav ni. Pravico nastopa 
ima vsak, ne glede na prikazano 
znanje, starost, spol ah glasbeno izo
brazbo. Prireditev v Begunjah že vsa 
leta poudarja tradicijo partizanske 
harmonike in partizanske pesmi na
sploh, zato mora biti tudi letos prva 
od dveh zaigranih melodij partizan
skega izvora, druga pa po lastni izbi
ri izvajalca. Organizatorji so nekaj 
prijav že dobili, saj so se harmoni
karji že navadili na to, da so »Ama
terske melodije« vsako leto prvo ne
deljo v juniju. Ostale, k i nameravajo 
nastopiti, naj spomnimo, da se prija
vijo čimprej, najkasneje do srede, 3. 
junija, na naslov: Tone Triplat, Rodi-
ne 30/c, 64274 Žirovnica. Lahko tudi 
po ® 80-369 v večernih urah. 

Prireditev bo sestavljena iz dveh 
delov: v prvem bo že opisano gorenj
sko prvenstvo. Vs i bodo nastopili v 
enotni starostni kategoriji, vseeno 
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Usposabljanje pripadnikov 
teritorialne obrambe občine 

Jesenice 
V enotah teritorialne obrambe v jeseniški občini v letošnjem letu nada

ljujejo z usposabljanjem. Zavedajo se, da bodo le s potrebnim znanjem lah
ko izpolnjevali vse odgovorne naloge s področja splošnega ljudskega odpora 
in družbene samozaščite. To je bil cilj tudi ene od enot teritorialne obrambe, 
ki je uspešno izpolnila dvodnevni dopolnilni program usposabljanja. 

Po formiranju enote so pripadniki 
teritorialne obrambe začeli izpolnje
vati kar obsežne in zahtevne naloge. 
Dopolnilni program je namreč obse
gal usposabljanje za povečanje fizi
čne pripravljenosti ter rokovanje z 
orožjem. 

V enoti so najprej obnovili znanje 
o atomsko-biološko-kemični zaščiti. 
Seznanili so se z vrstami atomskega 
in kemičnega orožja ter z njihovimi 
strahotnimi posledicami v vojnah in 
tudi v miru. Ob tem so se spomnili 
tudi na lanskoletno nesrečo v jedr
ski elektrarni v Černobilu. Z radiolo
škim detektorjem so na različnih 
predmetih merili radioaktivnost. La
ni so po nesreči zaznali povečano ra
dioaktivnost, letos pa ne. 

V okviru teoretičnega programa 
dopolnilnega usposabljanja so se se
znanili tudi z aktualnimi gospodar
skimi gibanji v jeseniški občini. 

Preostali del programa usposa
bljanja pa je vseboval preverjanje 
telesne pripravljenosti in spretnosti 

Aied predavanjem o atomsko-biološko-kemični zaščiti (foto: Janko Rabič) 

Preizkus znanja v rokovanju z orožjem (foto: Janko Rabič) 
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SPOMINI NA DOVJE 
Učenje volov 

Ko je zapadlo snega do kolen ali malo čez, je bil pravi 
čas za učenje mladih voličkov za vožnjo. 

Najprej so j im kar v hlevu za nekaj dni privezali na gla
vo žes — jarem, da so se ga privadili nositi. Nato so voličke 
zapregli v »vovle sani« in ga pognali v cel sneg. Voliček je 
seveda zdivjal, a teža sani in upor snega sta kmalu naredila 
svoje. Voliček je omagal in se umiril . Po nekaj dneh učenja 
je že kar lepo peljal. Počasi so mu začeli nakladati na sani 
»vtrugo« še gnoj in do pomladi je bi l izu.čen. 

Vol se redi do sedmega leta starosti in v tem času doseže 
težo ene tone in še kakšnih sto do dvesto kilogramov zra
ven. Priuči pa se tudi vseh gospodarjevih navad in razvad. 

Ko sem biTše osnovnošolec, sva z očetom z izposojenim 
volom vozila drva iz Kota. Vol je lepo peljal do nekdanje Po-
žgancove gostilne v Mojstrani. Tu se je ustavil in ne zlepa 
ne zgrda ni hotel več naprej. Navajen je bil pač, da se je 
njegov gospodar tukaj vedno ustavil in šel na dva deci. Ko 
sva to pogruntala, sva se vdala v usodo in počakala, da je 
čas za dva deci minil, šele potem je bi l vol pri volji, da je pe
ljal naprej. 

In-da z istim volom poglavje končam. Kadar je bilo go
spodarjeve žeje za večkrat po dva deci in se je naveličal ča
kati nanj, je lepo počasi sam odpeljal voz domov. Nikdar ni 
naredil nesreče pri prehodu čez glavno cesto. Doma se je 
ustavil pred vrati v hlev in počakal, da ga je kateri od sose
dov izpregel iz voza in privezal v hlev. 

IV. PAŠA IN DRUGA DELA 
Življenje na vasi je poleg kmetijstva za preživljanje nu

dilo tudi druge možnosti. Obrt, trgovina in gostilna so bile 
bolj dopolnilne dejavnosti h kmetijstvu. 

Največ je bilo dela v gozdovih. Skupine igolcvarjev« so 
prevzemale delo pri podiranju lesa in napravljanju drva. Za 
časa Astrije so hodili delat na Koroško, pozneje na Poklju
ko in Jelovico. Prav toliko dela kot s podiranjem, obsekava-
njem in razžaganjem lesa je bilo tudi s spravilom do poti in 
prevažanjem do žag ali železnice. V gozdu je bilo dela vedno 
dovolj. • . ' 

Dovžani pri napravljanju drva v Vratih ; 

Slabši les od čiščenja gozda, travnikov in pašnikov so 
uporabljali za kuhanje oglja. Veliko krajevnih imen Kopiše 
in Kopišče še danes spominja na to obrt. 

Tudi apno so kuhali kar tam, kjer je bilo dovolj apnen
ca in drv. Navadno je kmet apno, k i mu ga je apnar nakuhal 
na kakšnem rovtu, tam tudi gasil. Domov ga je vozil, kadar 
ga je rabil. Še danes je na kakšnem rovtu polna apnenica 
apna. Seveda že davno zarasla in skoraj pozabljena. 

Tisti, k i j im je bilo delo v gozdu pretežko, so šli služit, 
past ali so si našli drugo odgovarjajoče delo. Nekaterim, ta
ko kot danes mnogim, ni delo nikoli dišalo, a so se znašli tu
di ti. - , -

Paša 
Paša govedi 

Molzne krave so poleti ostale doma. Na planine j ih niso 
zaganjali. Pasla sta j ih govedar in tretinjek. 

Govedar je bi l običajno starejši moški, tretinjek pa sta
rejši otrok. Govedar je pasel za plačilo po dogovoru. P r i vsa
ki hiši je bil toliko dni na hrani (zajtrk, malica, večerja), ko
likor je pasel krav tiste hiše. 

Tretinjeka je morala preskrbeti vsaka hiša za toliko 
dni, kolikor je imela krav na paši. Če ni bilo primernega do
mačega otroka, ga je morala najeti in ga za isto število dni 
imeti na hrani. Plačilo za tretinjeka je bilo 5 din dnevno. 

Govedar je zgodaj prišel na zajtrk, kajti ob petih je že 
zvonil z zvoncem po vasi i n klical vkup krave, č e je kakšna 
gospodinja prepozno pomolzla, je ni čakal, sama je morala 
prignati krave za njim. Paslo se je od Dovjega proti Hrušici 
čez Belo polje, k i takrat še n i bilo ograjeno, in proti večeru 
nazaj. 

Zadnji govedar na Dovjem je bil Grehcov Joža. 
Ostalo govedo se je spomladi paslo na Rebru nad vasjo. 

Okrog dvajsetega junija so ga odgnali na Rožco ali Planino 
(Vrtaško), kjer je bilo na paši do malega šmarna (8. septem
bra). 

Tako na Rožci kot na Planini je bil pastir, k i je pasel in 
pazil na govedo. S seboj je imel tudi eno ah dve molzni kra
vi , da je imel-mleko. Za hrano so morali skrbeti kmetje. Ko
likor je imel kdo živine, za toliko dni je moral prinesti ko
ruznega zdroba,. suhega mesa, kruha in zaseke. 

Poleg dogovorjenega plačila za pašo si je pastir navado 
tudi izgovoril, da si je lahko pripravil drva, kar j ih je potre
boval za zimo. 

Če je pastir na planini popravljal ograjo, zasekoval dre
vje, da se planina ni preveč zarasla (pri smrekah je zatrgal 
lubje), popravljal poti ah vodna zajetja, je dobil to posebej 
plačano. 

Na planini se je vedno pasel tudi bik. Pastir si je skok 
zapisal, skočnino sta si z gospodarjem (lastnikom) bika de-
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v rokovanju z orožjem. Najprej so se 
pripadniki enote podali na 15 kilo
metrov dolg pohod. Zatem so izvedli 
še streljanje, med drugim tudi z 
orožjem za protioklepno obrambo. 

Ob koncu dvodnevnega usposa
bljanja so ugotovili, da so program 
uspešno realizirali, kritično pa so 
ocenili tudi posamezne napake in 
pomanjkljivosti, med drugim tudi di
sciplina posameznikov ni bila naj
boljša. Pripadniki enote so pokazali 
veliko resnosti pri izpolnjevanju 
vseh nalog, kar pomeni, da je enota 
dobro bojno pripravljena. 

V času usposabljanja se je enota 
mudila tudi na območju krajevne 
skupnosti Žirovnica. Pripadniki eno
te so sodelovali tudi z vodstvom kra
jevne skupnosti in družbeno-politi-
čnih organizacij, posebno prijetno 
gostoljubje pa so enoti ponudili v os
novni šoli Gorenjskega odreda Ži
rovnica. 

J . R. 

PREDLOG VOZNEGA REDA HA RELACIJI JESENICE—BEGUNJE 

Krajevna skupnost Žirovnica obvešča vse občane 
krajevne skupnosti, da je delovna organizacija INTE
GRAL SAP Ljubljana TOŽD MEDKRAJEVNI PO
TNIŠKI PROMET, delavnice in turizem JESENICE 
uvedla.s 4.MAJEM 1987 nove avtobusne povezave 
med Jesenicami in Begunjami in obratno,- s tem pa 
stopi v veljavo tudi nov vozni red. •--

. •-. Organi krajevne skupnosti so na podlagi mnenj 
občanov ugotavljali, tla je premalo avtobusnih pove
zav naše krajevne skupnosti z Jesenicami in Begu
njami, zato vas sedaj vabimo, da te nove avtobusne 
povezave čimveč uporabljate; le na ta način bodo na
še zahteve upravičene. ; 

Nove avtobusne povezave med Jesenicami in Begunjami 



Ob prerani izgubi najine drage 
mame 

LUCIJE GRVALA 

se iskreno zahvaljujeva dr. Alenki 
Odar - Kralj za obiske na domu, pev
cem za zapete žalostinke, Jaku Sve
tinu za poslovilni govor. Zahvaljuje
va se tudi stanovalcem Savske 22, še 
posebno Marici Kostič. Iskrena hva
la tudi sodelavkam Kaste 3, stricu in 
njegovi družini za nesebično pomoč 
v težkih trenutkih in sostanovalcem 
Titove 41. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, k i 
ste jo spremili na njeni zadnji poti, 
jo spoštovah in cenili njen plemeniti 
značaj._ 

Žalujoča :hčerka H ura 
in vnuk Elvis 

Ob nenadni boleči izgubi drage 
mame 

ALOJZIJE PIVEC 

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in 
spremstvo na zadnji poti. Zahvalju
jemo se tudi dr. Teranovi, sodelav
kam Gorenjskih oblačil, počitniške
ga želežničarskega doma v Kranjski 
gori, sosedom za denar, M i h in Nadi 
Mravlje, pevcem za zapete žalostin
ke in župniku za obred. 

Žalujoči vsi njeni 

Ob nenadni izgubi naše mame, ba
bice, prababice, sestre in tete 

KATARINE VARL 

se iskreno zahvaljujemo zdravni
kom in osebju internega oddelka je
seniške bolnice za trud, da bi nam 
pokojnico ohranili pri življenju. 

Najlepša hvala vsem, k i ste nam 
pisno ah ustno izrekli sožalje, poklo
nili cvetje ali drugače izkazali pozor
nost. Še zlasti se zahvaljujemo za 
pozornost Godbi na pihala Gorje, in
dustrijskemu gasilskemu društvu 
Železarne Jesenice, K K S Z D L Pod-
mežakla, sosedom na Medvedovi ce
sti in stanovalcem na Titovi 82. 

Vsem in vsakomur posebej iskre
na hvala. 

Vsi njeni 

Ob smrti naše drage 

PEPCE MAVRI 

se iskreno zahvaljujem vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem za iz
rečeno sožalje in podarjeno cvetje 
ter spremstvo na njeni zadnji poti. 

Iskrena hvala dr. Grošlju za dolgo
letno zdravljene ter osebju interne
ga oddelka Bolnice Jesenice, pevcem 
za zapete žalostinke, invalidskemu 
društvu za prapor in župniku za 
obred. 

Nada 

V soboto, 16. maja, bosta na 
Jesenicah od 7. do 19. ure 
odprti trgovini: 

EMONA MARKET Jesenice 
(pri hotelu Pošta) in 

DELIKATESA, poslovalnica 
5, Tomšičeva 70. 

Dežurna lekarna 

V mesecu maju je za občini 
Jesenice in Radovljica dežur
na lekarna na Jesenicah. 

Rešitev križanke iz prejšnje 
številke: 

Navada, renta, Maribor, Pu-
gled, Micheal Caine, RJ, on, 
pšenica, Ban tu, IČ, tren, Eliot, 
Maas, Ti, Beara, Connerv, 
Ens, sod, entree, Ka, Meli, En-
rico, irh, Alan Bates, Rae, ve
trnica, larva, Irka, Kristan, 
rtač, antena. 

Izvršnemu odboru sindikata Stroj
nih delavnic se iskreno zahvaljujem 
za obisk na domu in denarno darilo. 
Vsem sodelavcem želim mnogo sre
če in delovnih uspehov. 

Rudolf Ažman 

Ob mojem odhodu v pokoj se kole
ktivu Žičarne in organizaciji sindi
kata najlepše zahvaljujem za preje
to darilo, k i mi bo ostalo drag spo
min na kolektiv. Vsem skupaj želim 
še veliko delovnih uspehov. 

Ivan Lotrič 

Iskreno se zahvaljujem občinske
mu odboru ZB Jesenice, D U Javor-
nik 3 Koroška Bela, PD Jesenice in 
ostalim prijateljem za čestitke ob 
mojem življenjskem jubileju. Vsem 
skupaj želim še veliko delovnih 
uspehov. 

Kristina Vehar 

Osnovni organizaciji sindikata 
FRS se zahvaljujem za izkazano po
moč. 

Marjeta Dolenc 

Ob smrti očeta se iskreno zahva
ljujem sodelavcem komercialnega 
sektorja za denarno pomoč, še pose
bej hvala Janezu Vilmanu. 

Boris Troha 

Društvu upokojencev Javornik -
Koroška Bela se najlepše zahvalju

jem za prejeto čestitko ob mojem ži
vljenjskem jubileju in j im želim pri 
nadaljnjem delu obilo uspehov. 

Antonija Praprotnik 

Društvu upokojencev Javornik -
Koroška Bela in krajevni organiza

ciji ZB Javornik - Koroška Bela se 
iskreno zahvaljujem za prejeti če
stitki ob mojem jubileju. 

Ivanka Jereb 

Vsem sodelavcem in sodelavkam 
ter prijateljem centralnega skladiš
ča Jesenice se najlepše zahvaljujeva 
za prejeta darila ob odhodu v pokoj. 
Želiva vam še veliko uspehov pri na
daljnjem delu. 

Sodelavca 
Jožica Cenček in 
Mato Krznarič 

Sodelavcem dnine Galič in Čufar 
iz Valjarne žice in profilov se najlep
še zahvaljujem za darilo ob odhodu 
v pokoj. Vsem skupaj želim že veliko 
delovnih uspehov in medsebojnega 
razumevanja. 

Vinko Panjtar 

Osnovni organizaciji sindikata 
PIV se najlepše zahvaljujem za de
narno pomoč v času moje bolezni. 
Vsem skupaj pa želim še veliko de
lovnih uspehov. 

Darko Noč 

Iskrena hvala D U Javornik - Koro
ška Bela za čestitko ob mojem ži
vljenjskem jubileju. Želim vam še 
mnogo delovnih uspehov. 

Slavka Dobovišek 

K O ZB NOV Podmežakla se iskre
no zahvaljujem za obisk in pozor
nost. Vsem skupaj želim še veliko 
delovnih uspehov. 

Cir i l - Čiro Triller 

Osnovni organizaciji sindikata 
Energetike se zahvaljujem za denar
no pomoč v času moje bolezni. 

Anton Šmid 

KLAVIRSKI RECITAL 
KSENIJE PEJIČ 

Zveza kulturnih organizacij 
Jesenice vas vabi v soboto, 16. 
maja, ob 17. uri v dvorano gle
dališča Tone Čufar Jesenice 

KLAVIRSKI RECITAL 

KSENIJE PEJIČ, diplomantke 
Srednje glasbene šole v Lju
bljani pri prof. Jelki Suhadol-
nik. 

KINO ŽELEZAR 
15. maja, amer. barv. komed. PO

LICIJSKA A K A D E M I J A II., ob 16. 
in 18. uri, ob 20. uri premiera amer. 
barv. špor t filma D I R K A ZA ŽI
V L J E N J E . 

16. maja, amer. barv. šport, film 
D I R K A ZA ŽIVLJENJE ob 16. in 18. 
uri, ob 20. uri premiera ital. barv. 
fant. filma NOVI B A R B A R I . 
F I L M NI P R I M E R E N ZA OTROKE! 

17. maja, ital. barv. komedija BA
N A N A JOE ob 10. uri, ob 16., 18. in 
20. uri amer. barv. šport, film DIR
K A ZA ŽIVLJENJE. 

18. maja, amer. barv. film ZNA
M E N J E ZA NEVARNOST ob 16., 18. 
in 20. uri. 

19. maja, amer. barv. film ZNA
M E N J E Z A NEVARNOST ob 18. in 
20. uri. 

20. maja, premiera amer. barv. 
erot. filma ČRNA AFRODITA ob 16., 
18. in 20. uri. 

21. maja, amer. barv. erot. film 
ČRNA AFRODITA ob 16., 18. in 20. 

KINO PLAVŽ 
16. maja, nem. barv. erot. film PA

T R I O T A ob 18. in 20. uri. 
17. maja, ital. barv. komedija BA

N A N A JOE ob 16. uri, ob 18. in 20. 
uri amer. barv. komedija DIVJE ŽI
V L J E N J E . 

18. maja, amer. barv. akcij, film 
HUDOBNI F A N T J E ob 18. in 20. uri. 

KINO DOVJE 
17. maja,. franc. barv. komedija 

SREČEN P R A Z N I K ob 19. uri. 

KINO KRANJSKA GORA 
15. maja, ital. barv. fant. film NO

VI B A R B A R I ob 17. in 19. uri. 
19. maja, amer. krim. komedija 

F L E T C H - M A S K I R A N I DETE
KTIV ob 17. uri, ob 19. uri amer. 
barv. erot. film ČRNA AFRODITA. 

Razstavni salon D0LIK 
Jesenice 

V dneh od 16. do 27. maja je 
v razstavnem salonu DOLIK 
DPD Svoboda Tone Čufar Je
senice na ogled razstava »Li
kovna ustvarjalnost učencev 
osnovnih šol jeseniške obči
ne« v počastitev DNEVA 
MLADOSTI. 

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

V Kosovi graščini 

V galerijskih prostorih Ko-
sove graščine razstavlja Božo 
Petek keramične izdelke. 
Razstava bo odprta do 7. juni
ja. 

Kam v teh dneh 

• Prešernova rojstna hiša v 
Vrbi je odprta vsak dan razen 
ob ponedeljkih od 8. do 16. 
ure. 

• Finžgarjeva domačija v 
Doslovčah je odprta od 8.30 do 
16. ure, ob nedeljah od 12. do 
16. ure, ob sobotah pa je zapr
ta. 

• Liznjekova domačina 
(etnološki muzej) v Kranjski 
gori je odprta ob torkih, četrt
kih in sobotah od 17. do 19. 

Delovne ljudji in občane občine Jesenice vabimo na 

19. zbor aktivistov in borcev NOV Gorenjske, 
ki bo v nedeljo, 14. junija, ob 11. uri na hipodromu v Komendi pri 
Kamniku. 

Prijavite se lahko občinski konferenci SZDL Jesenice ah občin
skemu odboru ZZB NOV Jesenice (Titova 86). Ob prijavi je treba vpla
čati 1.000 dinarjev za delno kritje stroškov prevoza. Prijavite se naj
kasneje do 25. maja oziroma do zasedbe avtobusa. 

Avtobus bo z Jesenic izpred zdravstvenega doma odpeljal 14. juni
ja ob 9. uri in bo ustavljal na avtobusnih postajah do Žirovnice. 

OK SZDL Jesenice 
OO ZZB NOV Jesenice 

60 - letnica gasilskega društva Planina pod 

Golico 

Gasilsko društvo Planina pod Golico praznuje v letošnjem letu 
60-letnico svojega delovanja. 17. maja bodo organizirali jubilejno 
praznovanje, k i bo potekalo po naslednjem programu: 

• Ob 11. uri bo parada gasilskih enot in narodnih noš ter kulturni 
program. Slovesna prireditev bo pred gasilskim domom. 

• Ob 13. uri se prične gasilska veselica s srečolovom. Igral bo 
»Gornjesavski kvintet«. • 

Vabijo vse, da se udeležite proslave in si ogledate naše narcisne 
poljane, k i so sedaj v najlepšem razcvetu. 

15 

Dežurni trgovini Zahvale 

ŽELEZAR 



Slovesni zaključek hokejske sezone 
Hokejski klub Jesenice prireja slovesni zaključek sezone 1986/87 

v sredo, 20. maja, ob 18. uri v dvorani gledališča Tone Čufar. Podeljene 
bodo plakete 22 - kratnim državnim prvakom. Na prireditvi bo sodelo
val tudi novoustanovljeni plesni orkester Pihalnega orkestra jeseni
ških železarjev, ki ga vodi Franc Košir. 

Vstop prost! 
Vabljeni 

vsi ljubitelji hokeja 

Hokejski klub Jesenice prireja 21. junija ob 14. uri v Podmežakli 

VELIKO TOMBOLO 
Izžrebanih bo 25 glavnih dobitkov, med njimi trije avtomobili, dve 

motorni kolesi itd., ter 50 petork, 100 četvork in 150 trojk. 
Vabljeni! 

Člani Nogomet 
Triglav : Jesenice 

1 : 2 (0 : 0) 
Strelca: Razboršek, Čatak 
Prijateljska tekma s Triglavom iz Kra

nja, članom slovenske nogometne lige, 
naj bi pokazala Jeseničanom, kako so 
pripravljeni za odločilne boje v prven
stvu. Tekmo sta moštvi odigrali v kom
pletnih postavah. Na začetku tekme so 
bili boljši domačini. Moštvo Triglava je 
stiskalo obroč okoli vrat Tokiča V veliki 
želji, da bi čimprej dosegli gol. Kljub te
mu so prvo lepo priložnost imeli Jeseni
čani, saj je bil Ca tak sam pred vratarjem, 
vendar ga ni uspel preigrati. Večino pol
časa so imeli domačini terensko premoč, 
vendar so si Jeseničani ustvarili več lepih 
priložnosti. Predvsem sta bila nevarna 
Čatak in Pihler, nobenemu'ni uspelo 
končati protinapada z zadetkom. 

V drugem polčasu je bila igra v rokah 
Jeseničanov, ki so dokazali, da so fizično 
dobro pripravljeni. Ustvarili so si več pri
ložnosti in enega lepih protinapadov je 
končal Razboršek z zadetkom. Le minuto 
za tem je sicer dobri Tokič napravil na
pako in Zupančič je rezultat izenačil. Še
le po tem zadetku se je razvnel boj za 
zmago. Domači igralci so želeli doseči še 
en zadetek, pri tem pa so pozabili na svo
ja vrata in Jeseničani so si v tem delu 
igre ustvarili največ priložnosti. Zmago
viti gol je dosegel Čatak potem, ko je 
Lamberger v pravem slalomu preigral 
nekaj obrambnih igralcev, njegov strel pa 
je domači vratar kratko odbil le do Ca ta
ka, ki mu ni bilo težko doseči gola. Na tej 
tekmi so Jeseničani dokazali, da znajo 
igrati nogomet, da pa imajo očitno pre
malo motiva za dobre igre v prvenstvu, 
kjer igrajo proti mnogo slabšim mo
štvom. 

Nastopili so: Tokič, Poljanšek (Škot), 
Panič (Maric), M. Omanovič, Ibrahimo-
vič, Šučur (Džombič), Čatak, Lamberger, 
Stankovič (Razboršek), N. Omanovič, Pi
hler. 

Lesce : Jesenice 
2 :2(1 :1) 

Strelca: Čatak, Pihler 
V derbiju gorenjskega prvenstva, ki je 

odločal o tem, kdo bo prvak, sta si moštvi 
razdelili točki. Moštvo Jesenic, ki je le tri 
dni pred tem prikazalo odlično igro v 
Kranju, je tokrat razočaralo. Očitno je 
pomembnost srečanja vplivala na slabšo 

igro, kajti le dvajset minut dobre igre v 
drugem polčasu je za večje dosežke pre
malo. 

Tekma se je začela za Jeseničane sla
bo, saj so domačini že v prvem napadu 
dosegli gol. Terenska premoč je bila sicer 
na strani Jesenic, vendar do pravega 
strela niso prišli. Se najnevarnejši je bil 
Lamberger, saj je njegov strel zaustavila 
vratnica. Sredi drugega polčasa je po ne
uspeli offside zanki igralec Lesc prišel 
sam pred Tokiča, vendar je streljal mimo 
vraL Terensko premoč so Jeseničani po
trdili z golom Čatak a pred koncem polča
sa. V začetku drugega polčasa so Jeseni
čani prikazali takšno igro, kot so si jo sa
mi želeli. Moštvo Lesc je bilo popolnoma 
razbito in v tem delu igre hi Jeseničani z 
malo več resnosti lahko odločili tekmo. 
PilJer je dosegel gol, Čatak je zadel vra-
tnico, Džamastagič pa je preveč okleval, 
ko se je znašel sam pred vratarjem in pri
ložnost je splavala po vodi. Igra je posta
la bolj ostra, vendar sodnik ni znal pra
vilno razsoditi, kje je meja med ostrim in 
grobim. S svojimi čudnimi odločitvami je 
stanje samo poslabšal, vrhunec pa je bil, 
ko je dosodil enajstmetrovko v korist do
mačih. Zadnjih nekaj minut je moštvo 
Jesenic igralo z desetimi igralci, vendar 
jim je z veliko borbenostjo uspelo odbiti 
vse poskuse domaČih, da bi dosegli še en 
zadetek. 

S to točko je moštvo Jesenic ostalo na 
prvem mestu z dvema točkama prednosti 
pred Lešcani. Ker do konca prvenstva 
igrajo Jeseničani še tri tekme na doma
čem igrišču, so s to točko verjetno osvojili 
prvo mesto in s tem pravico do nastopa v 
kvalifikacijah za uvrstitev v drugo slo
vensko ligo. 

Nastopili so: Tokič, Maric, Panič 
(Škof), M. Omanovič, Ibrahimovič, Šučur, 
Čatak, Lamberger, Razboršek (Džama
stagič), N. Omanovič, Pihler Q 

Obvestilo 
Alpinistični odsek Jesenice 

vabi na predavanje z diapozi
tivi z naslovom PLEZANJE V 
SAHARI, na katerem bodo 
člani letošnje jeseniške odpra
ve v HOGGAR predstavili svo
jo pot in vzpone v južni Alžiri
ji-

Predavanje bo 15. maja ob 
osmih zvečer v spodnjih pro
storih Kazine na Jesenicah. 

Turnirji v malem nogometu 
OO ZSMS SAVA vabi na turnirje v malem nogometu. Predvidene 

imamo tri kvalifikacijske turnirje in nato še finalnega. Prijave morajo 
biti poimenske, ekipa šteje lahko največ 10 igralcev. 

Prijave sprejemamo v petek od 10. do 12 ure in v soboto od 9. do 
11 ure v prostorih krajevne skupnosti SAVA, Jesenice, M. Tita 18. V 
soboto bo tudi žrebanje. Štartnina je 6.000 din. Prijave bomo pobirali 
samo navedena dneva. Na dan turnirja prijav ne bomo sprejemali. 

Organizacijski odbor 

Razpis 
prvenstva Železarne v kegljanju na asfaltu 

- 1987 

Organizator prvenstva je komisija za športno rekreacijo, izvajalec 
pa Kegljaški klub na asfaltu. Vodja tekmovanja bo Anton Aubar. 

Tekmovanje v kegljanju na asfaltu bo v športnem parku v Podme
žakli po priloženem razporedu. Tekmovanje je posamezno in ekipno. 
Tekmuje se po pravilniku o DŠRI v ŽJ. Ekipa šteje pri moških 5 ke-
gljačev, pri ženskah pa 3 kegljačice. 

Število tekmovalcev je neomejeno. 
Vsak tekmovalec ima pred pričetkom pravico do treh lučajev, v 

konkurenci pa 3 x 3 lučaje na vsaki stezi. 
Aktivni tekmovalci lahko nastopijo, vendar v posebni kategoriji. 
Prijave sprejema vodja tekmovanja na kegljišču. 

Razpored: 
Ponedeljek, 18. maja, od 16. do 20. ure 
Sreda, 20. maja, od 9. do 12. ure in od 18. do 22. ure 
Petek, 22. maja, od 9. do 12. ure in od 17. do 20. ure 
Ponedeljek, 25. maja, od 9. do 12. ure in od 16. do 20. ure 
Torek, 26. maja, od 9. do 12. ure 
Sreda, 27. maja, od 9. do 12. ure in od 18. do 22. ure 
Četrtek, 28. maja, od 9; do 12. ure 
Petek, 29. maja, od 9. do 12. ure in od 17. do 22. ure 

Bronasta kolajna Sandre Možina 
Od 8. do 10. maja je bilo v Subotici 

42. prvenstvo Jugoslavije v športni 
gimnastiki. Sodelovale so tudi tri Je-
seničanke: Irena Bertoncelj, Sandra 
Možina in Milena Klemen, ki so si z 
dobrim nastopom na republiškem pr
venstvu pridobile pravico nastopati 
tudi na državnem prvenstvu. 

Zaradi prvomajskih praznikov so 
bili treningi nekoliko okrnjeni, ven
dar so vse tri Jeseničanke tekmovale 
zares solidno in na tekmi niso imele 
večjih spodrsljajev. Med mlajšimi 
mladinkami sta se Jeseničanlti uvrsti
li med najboljše, Sandra je bila 10. in 
Milena 13. Obema je uspelo izvesti 
vajo ne gredi brez padca. Kljub solid
ni oceni 8,7 točke pa se v finale nista 
uvrstili, ker nista izvedli obvezne 
kombinacije seskoka premet v stran 
na konec gredi in vezano salto v se-
skok. Zato pa sta bili solidni na pre
skoku. Možinova se je uvrstila s peto 
oceno 9,10 točke med šest finalistk, 
Klemenova pa je bila z oceno 9 točk 
sedma in rezerva za finalni nastop. V 
finalu je Sandra izvedla dva različna 
skoka zelo dobro in si priborila bro
nasto kolajno. V parterni vaji je bila 
Možinova premalo pazljiva in zbrana 
ter je pri težkem ritmičnem obratu 
naredila napako, ki jo je veljala finala 
in morda tudi kolajne, prejela pa je 
oceno 8,90 točke. 

Mladinke so tekmovale v obveznih 
in poljubnih vajah. Obvezne vaje so 
izredno zahtevne in jih Irena ni ob
vladala dovolj za vidnejši uspeh. S te
mi vajami bodo telovadke tekmovale 
prihodnje leto na olimpiadi, naša de

kleta pa jih še slabo obvladajo zaradi 
težkih vrhunskih elementov. Dobro je 
skakala le čez konja. Skakala je sklo
njen »Cukahara« skok, kar pa je za fi
nale premalo. Ljubljanske in zagreb
ške mladinke skačejo že težje skoke, 
ki prinašajo višje ocene. V poljubnih 
vajah je bila Irena boljša in doslej 
najbolje na tekmovanjih je izvedla 
vajo na gredi. V skupnem seštevku je 
zbrala v obveznih in poljubnih vajah 

60,35 točke. 
V maju in juniju je preostalo telo-

vadkam še nekaj tekmovanj v repu
bliškem merilu, nato pa pričnejo s 
treningi po enomesečnem odmoru. 
Zal kaže, da letos priprav ob morju ne 
bo, ker so dobili jeseniški taborniki 
.odpoved gostoljubja v Savudriji, ta
borniki pa so pretekli dve leti gostiti 
jesenjške telovadke na obmorskih 
pripravah za pričetek nove sezone. 

Rezultati: ml. mladinke: 1. Barbara 
Matijevič (Zagreb) 37,6; 2. Katja Do
lenc (Trbovlje) 36,65; 3. Ksenija Buka-
ia,'(N0vi Sad) 36,50;... 10. Sandra Mo-
žina 33,80; 13. Milena Klemen (obe 
;Jei)'33,40. 
~.r,Finale na posameznih orodjih: 

preskok: 1. Karmen Lužar (LGZ) 
18,650, 2. Barbara Matijevič (Zagreb) 
18,525, 3. Sandra Možina 18,100, 4. 
Katja Dolenc (Trbovlje) 17,925, 5. Kse
nija Bukatka (Novi Sad) 17,725. 
.: Mladinke: 1. Maja Predič (Zagreb) 
7ML% Tina Matoh 73,30, 3. Saša De-
Ž$l%k(obe LGZ) 72,85 . . .18. Irena 
Bertoncelj (Jesenice) 60,35 (obvezne 
29,20, poljubne 31,05). 

Leon Mesaric 

Železar začel z porazom 
V petek, 8. maja, se je začela gorenjska 

košarkarska (rekreacijska)_liga, kjer Je
senice zastopa ekipa K K Železar. Tako 
kot lani je tekmovanje razdeljeno na tri 
skupine: Sever, Center in Vzhod. V sku
pini Sever poleg Železarja nastopajo še 
Planem iz Krope, Elan iz Begunj, Aspa-
ragus iz Radovljice in Naklo. Ekipi Moj
strane in Verige iz Lesc, ki sta še lani na
stopati v ligi, letos ne tekmujeta več. 

V 1. kolu je Železar gostoval v Kropi 
pri ekipi Plamena. Hladno vreme je goste 
povsem zmedlo in prvi koš so železarji 
dosegli šele v 4. minuti, ko so domačini 
že voditi 8:0. Tudi v nadaljevanju so do
mačini z lahkoto polnili koš gostov, tako 
da se je prvi polčas končal z rezultatom 
33-24 za Kroparje. V drugem polčasu so 

Prvenstvo Železarne v 
odbojki 

24. aprila je bilo v telovadnici na Jese
nicah finale prvenstva Železarne v odboj
ki. 

Prvenstvo je potekalo v štirih predtek-
movalnih skupinah in se ga je udeležilo 
16 ekip OO sindikata, prijavilo pa se je 18 
ekip. 

Tekmovanje je potekalo brez posebnih 
zapletov, razen v drugi polfmalni skupi
ni, kjer je za ekipo OO sindikata Jeklarne 
igral registriran tekmovalec in je zato ko
misija ekipo Jeklarne izključila iz na
daljnjega tekmovanja. 

Končni vrstni red ekip: 
1. Remontne delavnice, 2. ETN, 3. KSI, 

4. Vzdrževanje, 5. HV Jesenice, 6. Komer
ciala, 7. HV Bela, 8. Transport, 9. Blu
ming, 10. Plavž, 11. Elektrode, 12. Valjar
na debele pločevine, 13. Strojne delavni
ce, 14. Žicama, 15. Jeklovlek, 16. Jeklar-

se železarji sicer dvakrat približali doma
činom na eno točko, vendar je bilo to tudi 
vse. V zadnji minuti bi lahko še prišlo do 
izenačenja, vendar so imeli Kroparji to
krat srečnejše roke. Končni rezultat je 
bil 54:49 za Plamen. Čeprav se je tekmo
vanje šele začelo, je že jasno, da bo letos 
le težko ponoviti lanski uspeh, ko je Žele
zar v skupini Sever premočno zmagal. 

Najboljši pri Železarju je bil Subotič 
(12 košev), igrali pa so še Grilc (13), Do-
mevšček (8), Kolman (6), Smid (4), Vezzo-
si (4), Bizalj M. (2), Vari, Bohinc, Glogo-
všek, Sredanovič in Konobelj. 

V 2. kolu je Železar prost, v 3. kolu (22. 
maja), pa ob 18. uri na igrišču v Podme
žakli gosti ekipo Elana iz Begunj. 

TK 

Judo 
Judo klub Triglav Kranj je organiziralo 

9. maja šesti pokal mesta Kranja. Nasto
pilo je 81 tekmovalcev iz devetih klubov 
SRS. Judoisu TVD Partizan so tekmovali 
v pionirski in članski konkurenci. Ekip
no so pionirji zasedli četrto mesto. Posa
mezni rezultati pionirjev: Sitar, do 38 kg 
3. mesto, Matarugič, do 42 kg 2. mesto, 
Grčar do 52 kg 5. mesto, Herman, do 58 
kg 2. mesto, Japelj, nad 58 kg 3. mesto, 
Krupenko, nad 58 kg 5. mesto. Udeležba 
pionirjev je bila enaka kot na republi
škem prvenstvu. Glede na rezultate je 
uspeh dober, vendar so pionirji v posa
meznih borbah pokazati zelo malo bor
benosti. Tudi kritike trenerja niso poma
gale; tekmovalci so delovali zaspano in 
neanganžirano. 

Velik mednarodni uspeli 
judoistov v Italiji 

Na povabilo judo kluba Laives pri Bol-
zanu je v nedeljo, 10. maja, zgodaj zjutraj 
odpotovala ekipa judositov TVD Partiza
na na tretji mednarodni judo turnir. Od
potovalo je devet tekmovalcev: dva mla
dinca (VldiC, DvOrŠak), mlnHinlra (Ma-
kuc) in šest pionirjev (Matarugič, Grčar, 
Herman, Tomazin, Japelj, Krupenko). Po 
prihodu nismo imeli najboljših občutkov, 
saj po številu nastopajočih nihče ni vedel, 
kako močan je ta turnir. Kmalu smo ugo
toviti, da je to eden najmočnejših turnir
jev za pionirje v severni Italiji. Prišli so 
judoisti iz Francije — 3 klubi, Avstrije — 
2 kluba, Nemčije — 2 kluba, Jugoslavije 
— 1 klub in Italije — 12 klubov. 

Posamezni rezultati: 
Pionirji: Matarugič, do 42 kg 2. mesto, 

Herman, do 57 kg 1. mesto, Tomazin, do 
57 kg 3. mesto, Grčar, do 52 kg 5. mesto, 
Japelj, do 62 kg 1. mesto, Krupenko, nad 
62 kg 3. mesto. 

Mladinke: Makve, do 56 kg 1. mesto. 
Mladinci: Vidic, do 71 kg 2. mesto, 

Dvoršak, do 86 kg 2. mesto. 

P i l « 
ŽELEZARJEV NA 

NANOS 
DO Tovil iz Ljubljane orga

nizira 23. maja pohod sloven
skih železarjev na Nanos. 

Prijave zbiramo istočasno z 
vplačilom prispevka 500 din. 
Za delavce iz TOZD in DS na 
Jesenicah_ sprejema prijave 
sindikat Železarne, za TOZD 
na Beli in na Javorhiku pa se 
prijavite pri Mirku Podhpni-
ku in Borisu Lazarju v adju-
staži bluminga. 

Prijave bomo zbirali do sre
de, 20. maja. 

Odhod avtobusov je v sobo
to, 23. maja, ob 6. uri izpred 
Čufarja. 

Pohod bo ob vsakem vreme
nu na lastno odgovornost. 

Komisija 
za šport 

Ekipno: 1. Kufstain, 2. Laivas in 3. Je
senice. 

To je eden največjih uspehov mladih 
judoistov v zadnjih letih. Tuji trenerji so 
biti zelo presenečeni nad našim znanjem 
judo tehnik in borbenostjo. Od 9 tekmo
valcev smo jih kar sedem imeli v finalu, 
kar je zelo odmevalo med trenerji. Dobiti 
smo več povabil na turnirje v tujino. Naj
bolj so biti navdušeni Francozi. 

Od naših so najbolj presenetiti: Maku-
cova, ki je v finalu premagala mladinsko 
vicešampionko Italije; Vidic ima najbolj
še možnosti za visoko uvrstitev na repu
bliškem prvenstvu. Dvoršak je po šestih 
mesecih zopet tekmoval in si uspešno 
utiral pot do finala. 

Ne gre podcenjevati tudi pionirjev, saj 
so zopet pokazati svojo pravo kvaliteto 
znanja juda. Potovanje v Italijo se finan
čno omogočili: KO-OP Mojstrana, zaseb
ni obrtnik s Hrušice in Železarna Jeseni
ce. Če bo pri financiranju dovolj razume
vanja, lahko upamo, da bomo na Jeseni
cah, čez nekaj let imelu judo v kvalitet
nem, to je prioritetnem razredu. Radi bi 
tudi pohvaliti sedanji odbor 1*1 KS—Jese
nice, ki je v zadnjem Delegatu zelo dobro 
uvrstil judo. Bojimo se, da vse to ne bi 
ostalo le na papirju, saj je za še večje 
uspehe potrebnega tudi več denarja. 

Dvoršak 

Popravek 

NAMIZNI TENIS 

DVA PORAZA 
ČLANSKE EKIPE 

JESENIC V LIGI SRS 
Vodilna ekipa v slovenski I. B ligi Novo 

mesto je bila premočna za člansko ekipo 
Jesenic, ki je izgubila z rezultatom 3:6. 
Nastopili so Ferbežar, Šrnitran in Pod-
bregar, zmagali pa so vsak v eni igri. 

V jeseniškem dvojnem programu so 
nastopili Člani še proti ekipi Sevnice, ki 
je na lestvici mesto za ekipo Jesenic. Tu
di v tej tekmi Jeseničanom ni uspelo 
zmagati. Po enakovrednih igrah so bili 
gostje srečnejši, saj so tesno zmagali s 
5:4. Ferbežar, Smitran, Džukič in Pod-
bregar so dobili vsak po eno igro. 

Ekipa članic Jesenic je v tekmi I. A lige 
SRS gostila ekipo Ilirije iz Ljubljane, ki 
je v vrhu tekmovalne lestvice. Tako kot 
na prvem srečanju v Ljubljani so tudi to
krat v povratni tekmi igralke Jesenic te
sno zgubile s 4:5, čeprav bi bil po igri lah
ko rezultat tudi obraten. Markeževa je 
dobila vse tri igre, Smolejeva eno, Sa-
marjeva pa je ostala brez zmage. V drugi 
tekmi so igralke Jesenic gostile še ekipo 
TKI Kemičar iz Hrastnika. Mlada ekipa 
KemiČarja ni bila kos domačim igral
kam, ki so zmagale z visokim rezultatom 
8:1. Markeževa in Smolejeva sta zmagali 
po trikrat, Samarjeva pa dvakrat. 

/Š / 

Na Jesenicah igrale 
mladinke, v 

Radgoni mladinci 
Na drugem selekcijskem turnirju mla

dink SRS, ki je bil na Jesenicah, je v treh 
jakostnih skupinah nastopilo 24 igralk iz 
sedmih klubov. Manjkalo je osem naj
boljših igralk, ki so istočasno nastopale 
na mladinskem državnem prvenstvu v 
Tuzli. Med njimi je bila tudi jeseniška 
igralka Barbara Markež, ki je osvojila 
dobro 20. mesto, čeprav je šele prestopila 
V kategorijo mlaHinV, 

V prvi jakostni skupini je zmagala 
igralka Otimpije Sevškova, v drugi Bra-
tuževa iz Krope, v tretji pa Gorkičeva iz 
Vrtojbe. 

Jeseniške igralke, ki so nastopile v 
drugi jakostni skupim so osvojile: Smole
jeva sedmo, Klemenčeva osmo in Samar
jeva deveto mesto, v tretji skupini pa je 
Zupančičeva pristala na četrtem mestu. 

Mladinci SRS so nastopiti v Radgoni 
na enakem turnirju. Manjkalo je 12 naj
boljših mladincev, ki so istočasno nasto
pati na državnem prvenstvu v Tuzli. Je
seniški igralci so-dosegli naslednje uspe
he: v prvi jakostni skupini je bil Ferbežar 
deveti in Smitran deseti, v drugi skupini 
pa Pem drugi in Džukič šesti. 

/ Š / 
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Kegljanje 

Na nogometnem turnirju na 
Hrušici je zmagala ekipa Mladosti 
in ne Železniške postaje Jesenice. 
Napačne podatke nam je posredova
la OO ZSMS Hrušica. 

Ekipa Hladne valjarne Jesenice se je 9. 
maja udeležila večjega mednarodnega 
turnirja v kegljanju na asfaltu v Celovcu. 
Nastopilo je 17 ekip iz Avstrije, ter naša 
ekipa z Jesenic. Tekmovati smo v dveh 
skupinah A in B. Nastopili smo v skupini 
A in dosegli tretje mesto, zato smo se 
uvrstili v finale. V finalu smo osvojiti še
sto mesto. Ekipo so sestavljali: Sandi 
Lužnik, Lovro Pudgar, Slavko Bedene, 
Simon Bedene in Milan Lasnik. 

ML 
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