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NAŠ KOVINAR, svobodno glasilo delavcev KID, je kot predhodnik ŽELEZAR-
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 
redom zaslug za narod s srebrno zvezdo. Glavni in odgovorni urednik Mile 
Cmovič, tehnični urednik Dare Bradaškja. lektorica — novinarka Cvetka 
Martinčič, novinarki Lilijana Kos in Tanja Kastelic, administracija — Mira 
Keserovič in Oinka Čatak. Naslov: Uredništvo Železarja, SOZD SŽ — Žele
zarna Jesenice. Številke internih telefonov: urednik 26-18, novinarji 26-19, 
26-20, administracija 26-21. Stavek in tehnično oblikovanje TK Gorenjski 
tisk Kranj, tisk ZP Ljudska pravica Ljubljana. 

Rekonstruirana potisna peč v Valjami bluming-štekel (foto: I. Kučina) 

Rekonstrukcija potisne 
peči v Valjarni bluming-štekel 

V teh dneh v Valjarni bluming-štekel končujejo z rekonstrukcijo poti
sne peči. To je bil eden izmed najhitreje izpeljanih projektov v naši železar
ni v zadnjem času. O njem smo se pogovarjali z vodjem obrata Aleksandrom 
Mandeljcem, vodjem proizvodnje Brankom Strmoletom ter z vodjem vzdr
ževanja Bela Janezom Arhom. 

O prenovi potisne peči v Valjarni 
Dluming-štekel so začeli razmišljati 
že ob začetku gradnje nove jeklarne, 
ko je postalo jasno, da stara peč ne 
bo mogla več zadovoljiti vseh potreb. 
Znašli so se pred dilemo: ali zgraditi 
novo peč ali pa ustrezno obnoviti in 
posodobiti staro. Ker bi nova peč po 
predhodnih izračunih stala veliko 
več kot rekonstrukcija stare, so se 
odločili za slednjo. 

Z Vatrostalno Zenico — TOZD In
ženiring Beograd so se dogovorili 
glede predvidenega obsega del in v 
lanskem septembru že prejeli po
nudbo projekta. Marca so pospešili 
delo pri projektiranju in naročanju 

potrebnih novih delov, četrtega maja 
pa začeli s samo rekonstrukcijo in 
remontom. Glavni izvajalci del so bi
l i : Hidromontaža, Elim, Vatrostalna 
in Plibrick iz Avstrije, ki so se pri 
svojem delu vsi izkazali, saj so kljub 
težavam naredili vse potrebno v 
predvidenem roku. Opraviti so mo
rali nekaj dodatnih del, ki j ih niso 
načrtovali, a so do konca maja vse
eno pripeljali obnovo tako daleč, da 
je bilo peč mogoče zakuriti. 

Pa poglejmo še, kakšne novosti je 
prinesla rekonstrukcija potisne peči. 
Povečala sta se volumen in kapacite
ta peči: medtem ko so v stari peči 
lahko segreli od 55 do 60 ton slabov 

Delavski svet delovne organizacije Železarna Jesenice je na 15. seji 
3. junija 1987 skladno z določbo 463. člena zakona o združenem delu 
ter 42. in 45. člena statuta delovne organizacije Železarna Jesenice 
razpisal 

Referendum 

1. Za sprejem predlogov: 
— samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in merilih za 

delitev sredstev za osebne dohodke in dela sklada skupne porabe v 
delovni organizaciji Železarna Jesenice, 

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

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

— statuta delovne skupnosti skupnih služb in 
— samoupravnega sporazuma o združevanju dela delavcev v de

lovni skupnosti skupnih služb. 

2. Glasovanje bo v torek, 30. junija 1987, med 5. in 17. uro v vseh' 
temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih za vsak samoupravni 
splošni akt na ločeni glasovnici. O prvih štirih samoupravnih aktih se 
bodo izrekali v temeljnih organizacijah, v delovnih skupnostih pa o 
vseh, razen o samoupravnem sporazumu o medsebojnih razmerjih pri 
ustvarjanju skupnega prihodka in določanju internih cen. 

3. Poprejšnja obravnava o referendumskih vprašanjih bo poteka
la po samoupravnih_delovnih skupinah. Gradivo za referendum bo 
objavljeno v glasilu Zelezar 11. junija. 

4. Referendum vodijo stalne volilne komisije temeljnih organiza
cij in delovnih skupnosti, delo pa usklajujejo volilna komisija na ra
vni delovne organizacije. Vse komisije so odgovorne za pripravo in iz
vedbo referenduma. 

5. Razpis se objavi na način, ki ga opredeljuje III. poglavje statuta 
delovne organizacije. 

Predsednik 
delavskega sveta ŽJ 
Miro Mohorič 

za izdelavo dinamo pločevine na uro, 
bo maksimalna kapaciteta obnovlje
ne potisne peči do 85 ton slabov na 
uro. Število gorilcev v peči se je po
večalo od prejšnjih 20 na 40, spreme
nila pa se je tudi njihova razmesti
tev. V izenačevalni coni so vgrajeni 
gorilci v stropu, v ogrevalni coni pa 
ima peč nove bočne gorilce. S tem se 
je kapaciteta peči povečala, saj lah
ko na enoto časa spustimo v peč več 
kalorij. 

Avtomatika in regulacija tempera
ture in atmosfere v potisni peči sta 
popolnoma novi in med najsodobnej
šimi. Celoten sistem je procesno vo
den in varovan, tako da bodo delavci 
po novem samo preverjali, ali teče 
program tako, kbt je predvideno. S 
tem se bodo možnosti napake člove
škega faktorja zmanjšale na mini
mum. Delavce bodo seznanjali in 
uvajali v nov način dela s posebnimi 
seminarji. 

Čeprav je potisna peč že usposo
bljena za nemoteno obratovanje, bo 
treba do konca leta zamenjati še dr
sne tračnice v ogrevalni coni, ki jih 
zaradi dolgih dobavnih rokov še niso 
dobili; gre.za specialno valjano profi-
lirano cev, ki jo borne uvozili iz Za
hodne Nemčije. Hkrati s tem naj bi 
ob remontu v oktobru izdelali še ja
ške za odstranjevanje škaje, ki bodo 
omogočiii čiščenje peči, ne da bi jo 
ustavili. Vgradili bodo tudi glušnike 
za ventilatorje, ki sedaj povzročajo 
precej ropota. 

V času našega razgovora je bil za
četek testiranja peči (pod kontrolo 
izvajalcev) predviden za tretji junij. 
Če so torej v sredo v potisno peč za
res dali prve slabe, lahko rečemo, da 
je bilo celotno delo pri rekonstrukci
j i in remontu potisne peči opravlje
no v izredno kratkem času, saj so z 
njim začeli šele pred dobrim mese
cem. Kvaliteto opravljenega dela pa 
bo najbolje pokazala sama proizvod
nja. 

Tanja Kastelic 

JUTRI VLAK BRATSTVA 
IN ENOTNOSTI NA JESENICAH 

Jutri, v petek, 5. junija, bo k nam,, v Slovenijo, prispel Vlak brat
stva in enotnosti. Najprej bo postal v Krškem, kjer bo osrednja prosla
va in bosta udeležence. Vlaka pozdravila predsednik skupščine SR Sr
bije Branislav IKONIČ in predsednik R K SZDL Slovenije Jože SMO
L E . 

Od tod bodo krenile tri kompozicije, dve proti Štajerski, v Celje in 
Maribor, tretja pa proti Ljubljani in k nam na Jesenice. 

Na Jesenice bo vlak pripeljal 81 gostov iz SR Srbije, večinoma ob
čanov pobratene valjevske občine, ki so v najtežjih dneh nudili zavetje 
našim izgnancem. 

Goste iz pobratenega Valjeva bomo pričakali na jeseniški želez
niški postaji jutri, v petek, 5. junija ob 17.25. 

Osrednja prireditev za udeležence Vlaka in njihove gostitelje bo v 
Gledališču Tone Čufar na Jesenicah v soboto ob 19.30. 

Vabljeni v čim večjem številu.- Koordinacijski odbor Vlaka 
bratstva in enotnosti 

Zavzemamo se za 
sistemsko reševanje 

problemov šolstva 
Na 17. seji predsedstva občinske konference SZDL Jesenice 27. maja so 

delegati zavrnili predlagani predosnutek ocene referenduma za tretji občin
ski samoprispevek kot preobširen, preveč oseben in neprimeren za objavo, 
ker bi lahko še v večji meri odvrnil ljudi od sodelovanja v podobnih akcijah 
v prihodnje. Na podlagi mnenj in pripomb članov predsedstva bodo oceno 
ponovno oblikovali in jo obravnavali na naslednji seji. 

Udeleženci seje se niso strinjali z 
oceno glasovanja po posameznih 
krajevnih skupnostih in njihovim 
razvrščanjem v razrede glede na po
zitiven ali negativen rezultat, dose
žen na referendumu desetega maja. 
Menili so, da so edino krajevne 
skupnosti same pristojne za dajanje 
takih ocen, ker krajani najbolje po
znajo dejanske razmere v svojem 
okolju. Pripravo in izvedbo referen
duma bomo morali oceniti z vidika 
vloge subjektivnih sil, vloge propa
gande, uspešnosti tehnične izvedbe 
in (ne)pravilnega izbora objekta re
ferenduma ter ugotoviti morebitne 
napake v pristopu k celotni akciji. 
Le globalna analiza na občinski ra : 

vni, ki bo hkrati sinteza pripomb po
sameznih krajevnih skupnosti, nam 
bo pokazala pravo sliko razpolože
nja jeseniških občanov do takih 
družbenih akcij in nam dala tudi 
smernice za delo v prihodnje. 

Negativen izid referenduma je re
zultat nepoznavanja interesov in ho
tenj ljudi ali »neupoštevanja politi
čnega kurza narodnih mas«, kot je 
dejal predstavnik borcev. Ni dovolj, 
da ljudem samo ponudimo rešitev 
nekega problema, če hkrati ne pri
sluhnemo njihovemu odzivu in ugo
tovimo, kaj množice mislijo o tem. S 
takim ravnanjem smo si zaprli mož
nost za hitro in učinkovito reševanje 
problema srednjega šolstva. 

Natančne analize o porabi sred
stev za izvedbo referenduma še ni, 
vendar ocenjujejo, da smo iz občin
skega proračuna za to odšteli blizu 
milijardo dinarjev. Kljub temu je 
predsedstvo menilo, da je bila izved
ba referenduma potrebna, ker bi z 
umikom predloga povzročili še večjo 
politično škodo. Sicer pa o neuspehu 
referenduma ne moremo govoriti; 
razmeroma dobra udeležba dokazu
je, da je bila akcija dobro pripravlje
na, izid referenduma pa je rezultat 
svobodno izražene volje občanov Je
senic. Ljudje torej niso pasivni in 
nezainteresirani za reševanje skup
nih problemov, drži pa, da bo treba z 

Izvajanje projekta 
Jeklarna 2 

S slovesno otvoritvijo Jeklarne 2 in s pričetkom proizvodnje jekla v 
elektro peči je bil dosežen velik del cilja, ki je bil predviden z investicijskim 
programom. Drugi del cilja, da Jeklarna 2 čimprej prične v celoti poizkusno 
in ekonomično obratovati, je bil postavljen v maj ali začetek junija. Pri do
seganju tega cilja pa nastajajo nekatere težave, ki povzročajo zamudo. 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

njimi več in bolje delati ter prisluh
niti njihovim interesom. 

Udeleženci seje so večkrat pouda
ril i , da bi se morale tako pomembne 
stvari, kot je šolstvo, reševati si
stemsko. Ne bi smeli več dovoljevati, 
da se sredstva za področja, ki so 
ključnega pomena za razvoj družbe, 
zbirajo s samoprispevki. Proučiti bo 
treba možnosti za dopolnitev inter
vencijskega zakona, ki omejuje na
ložbe v negospodarstvu, saj je za do
ločena področja popolnoma nespre
jemljiv. Sedaj, ko je bil predlog za 
uvedbo samoprispevka zavrnjen, se 
ne smemo sprijazniti s tem, da šole 
pač ne bomo imeli, ker je ta nujnost, 
ki jo zahteva razvoj. Zato bomo mo
rali dati pobudo za spremembo zako
nodaje, da bi omogočili hitrejši raz
voj šolstva in kadra. 

Tanja Kastelic 

Tudi v maju nad 
planom 

Po prvih, še nedokončnih 
podatkih statistične službe 
smo v maju- izdelali 115,446,4 
tone skupile proizvodnje, kar 
je 100,3 odstotka družbenega 
plana in 104,2 odstotka opera
tivnega programa. Načrtovano 
količino so dosegli obrati: Je
klarna (101,9 %), Livarna 
(114,7 %), Valjarna blumin«, 
stekel (114 %), Valjarna debe
le pločevine (103,7 %), H V Be
la (101,2 %), H V Jesenice (101 
%), Profilarna (15,2 %), Vratni 
podboji (109,2 %), Valjarna ži
ce (100,7 %), Elektrode (113,2 
%) in Žebljarna (102,2 %). 

Na Plavžu so izdelali 9.877,4 
tone grodlja in dosegli 98,7 od
stotka operativnega progra
ma. 

V Jeklarni 1 so vli l i 29.052,3 
tone jekla. Družbeni plan so 
presegli za 9 odstotkov, zviša
ni operativni program pa do
segajo z 98,5 odstotka. 

V Jeklarni 2 so izdelali 152 
šarž, kar je 11,185,3 tone jekla; 
ali 1.185,3 tone nad planirano 
mesečno količino proizvodnje. 

V mesecu maju smo prodali 
30.172,4 tone končnih izdelkov 
in storitev, S prodajo naših iz
delkov smo plan presegli za 
0,8 odstotka. Izpolnjujejo ga: 
Valjarna bluming-štekel 
(119,5 %), H V Bela (100,7 %), 
Vratni podboji (102 %). Elek
trode (113,6 %) in Žebljarna 
(106,5 %). 



ŽELEZAR 

Za boljše razumevanje. doseganje skupnega cilja poslovanja 

Nov SaS o delitvi OD in SSP zahteva temeljito spremembo proizvodnih 
odnosov med zaposlenimi v Železarni. Odpovedati se bo treba vsem prido
bljenim ugodnostim in pravicam, ki so v škodo ne samo tistim, ki teh pravic 
nimajo, temveč tudi skupnemu rezultatu DO. 

Dolgoročne cilje imamo, v trenut
ku jih doseči ne moremo, zato so 
nujne postopne spremembe, ki bi 
nas brez prehudih pretresov pripe
ljale na cilj, ki je: sodobno konku
renčno poslovanje. 

Ena temeljnih sprememb novega 
SaS o delitvi OD in SSP je nagraje
vanje dela v odvisnosti od rezultatov 
ne samo v proizvodnji, kjer se rezul
tati lahko merijo na krajša časovna 
obdobja, temveč tudi povsod tam, 
kjer se rezultati odražajo v daljših 
časovnih obdobjih. Praktično to po
meni, da prenehamo govoriti o nor
mah na eni strani in o posrednih ka
zalcih učinkovitosti na drugi, oziro
ma da se nekje da, nekje pa ne da 
ugotoviti učinkovitosti dela. Odgovor 
je en sam. Če učinkovitosti ne more
mo ugotoviti, potem je to delo nepo
trebno! Ciljno vodenje odkriva neu
činkovitost! Določila planov in poslo
vne cilje postavlja kot norme za vse 
tiste, ki so odgovorni za njihovo rea
lizacijo. Presojajo se rezultati vsake
ga posameznika, ugotavlja se izko
riščenost delovnega časa, vzpostavi 
se kontrola, nadzor in odgovornost. 
Še nekaj v odgovor na subjektivnost, 
ki naj bi po novem vladala v tem si
stemu — poslovni rezultati, plani, 
dogovorjeni cilji in naloge so obje
ktivni kriteriji učinkovitosti dela, 
vsak odstotek učinkovitosti mora bi
ti dokazan, subjektivnosti ni. Če pa 
se pojavi, je zadeva enaka, kot če bi 
delavcu, ki dela po normi, dodali del 
količine izdelkov, ki jih ni naredil. 

Druga ovira, ki podaljšuje prehod, 
je metodologija zahtevnosti del in 
nalog, ki je v Železarni po mnogih 
poizkusih še nismo znali preskočiti. 

Priznati moramo, da metodologije, 
ki bi objektivno uskladila vsa delo
vna mesta v Železarni, sami nismo 
sposobni izdelati, zato smo povabili 
k sodelovanju Zavod za organizacijo 
poslovanja in priznanega strokov
njaka na tem področju dr. Bogdana 
Lipičnika. Na odboru za uresničeva
nje zakona je bilo sklenjeno,da je rok 
zapripravo metodologije najkasneje do 
1.1.198 9. Metodologija postane sesta
vni del novega Sas o delitvi OD in 
SSP, ko jo sprejmemo na referendu
mu. Do takrat se uporabljajo določi
la dosedanjega ugotavljanja zahtev
nosti del in nalog. 

To je hkrati odgovor na vprašanje 
SDS sekretariat (del. skup. KSI), za
kaj bomo sprejemali metodologijo 
ločeno od SaS. 

Tretja ovira, ki je najvišja in naj
pomembnejša, pa je prehod od in
ventivne (množične — amaterske) 
dejavnosti v enoten invencijsko-

inovacijški proces (povezano ama
tersko in poklicno ustvarjanje inven-
cij in inovacij), v katerega se vkla-
plja tako imenovani STROKOVNI 
RAZVOJ. 

Cilj, ki smo si ga zastavili, je, pou
dariti ne samo pomen dobrega opra
vljanja rednih del in nalog, temveč 
še tistega nekaj več, ki prinaša ne
prestan razvoj in napredek in se ka
že v nenehnem razmišljanju, kako 
opraviti delo enostavneje, manj na
porno, ceneje in bolj zdravo. 

Če mislite, da tega ni treba, oziro
ma naj to delajo drugi, potem pri
znavate odvisnost od tistih, ki to de
lajo. Ker pač ne maramo odvisnosti 
oziroma neenakosti, tudi ne maramo 
teh ljudi, zato je na splošno ta dejav

nost v Železarni zatrta. Ste se kdaj 
vprašali: »Kako bi jaz sploh delal tu, 
če ne bi nekdo »pogruntal«, kako je 
to treba delati?« Na znotraj torej vse 
lepo in prav, toda ko se srečajo naši 
izdelki s konkurenco na trgu in pri
merjamo ceno in kvaliteto, postane
mo zelo, zelo majhni. Razburjamo se 
le vsakega 15. v mesecu, takrat smo 
veliki in se primerjamo z vsem in z 
vsakim. 

Kritika o neučinkovitosti skupnih 
služb je upravičena, vprašanje pa je, 
če je delitev dela pravilna. Ali nismo 
preveč razbremenili proizvodnje, s 
tem pa dosegli, da ne eden ne drugi 
ne opravi več svojega dela do konca, 
na obeh straneh pa nas je premalo! 

Kadrovski potencial imamo: (odd. 
za izobraževanje, odd. za industrij
sko psihologijo, kadrovski odd.. odd. 
za zaščito ind. lastnine, odd. za na
grajevanje). Potrebujemo samo pro
gram dela in organizirano aktivnost, 
ki bo premišljeno po fazah zgradila 
kriterije za vrednotenje preseženih 
delovnih rezultatov, ki so opredelje
ni z opisom del in nalog in ciljnim 
vodenjem. Sklep je, da mora »Stro
kovni razvoj <i zajeti vse elemente 
strokovnosti najkasneje do 1.1.1990. 

Šele takrat bomo dobili odgovor 
na vprašanje: »Kdo so tisti, ki naj
bolj prispevajo k razvoju in napred
ku Železarne in so upravičeni do viš
jega OD ter hitrejšega napredovanja 
na delovnem mestu?« 

Današnji sestavek lahko primerno 
zaključi citat dr. M. Muleja, ki se po
globljeno ukvarja s temi problemi: 
»NUJA JE, PODLAGE SO, IZGOVO
ROV NI!« ' 

P.S.: V naslednji številki si bomo 
ogledali časovne dodatke, spremem
be osnutka na osnovi splošnih pri
pomb in strukturo OD po novem. 

Matjaž Pribošič, 
referent ON -

Izvajanje projekta Jeklarna 2 
Nadaljevanje s 1. strani 

VOD in TN naprava sta skoraj 
zmontirani in ju hladno preizkuša
jo. Obljuba Rudisa, da bo naprava za 
to preizkušanje pripravljena v drugi 
polovici aprila, se ni uresničila. Ugo
tovljene so bile mnoge napake in po
manjkljivosti v jekleni konstrukciji, 
na katero je nameščena oprema. 
Iskra Kumanovo, kateri je izdelavo 
in montažo konstrukcij poverila 
Metalna Maribor, je delo opravila 
slabo in z zamudami. Zato je bilo za
ključevanje del in popravilo oddano 
Montingu iz Zagreba, ki pa ni uspel 
zamujenega nadoknaditi. Veliko te
žav je bilo tudi z dobavo opreme iz 
Metalne Maribor. Ta je še v zadnjih 
dneh dobavljala na gradbišče razno 
drobno opremo. Trenutno stanje na
prave in hladnega testiranja kaže, 
da bi v prvi polovici junija lahko pri
čela obratovati TN naprava, v drugi 
polovici pa VOD naprava. 

Konti liv je že od vsega začetka 
projekta najbolj problematična na
prava. Dobave zaradi različnih vzro
kov tudi v zadnjem obdobju niso te
kle po obljubljenih terminih. Naj
večji problem je nastal ob montira
nju naprav, ko je bilo ugotovljeno, 
da je oprema nekompletna in tudi 
nekvalitetno izdelana. Pojavili so se 
celo primeri, ko so bili uporabljeni 
elementi, ki bi zaradi svojih slabih 
kvalitetnih lastnosti lahko povzroči
li težke okvare in nesreče. Tudi na 
hidravličnih ceveh livnih segmentov 
so bile ugotovljene napake pri izde
lavi in nekvalitetno očiščene cevi. 
Glavna pozvročitelja teh nepravil
nosti sta Strojna tovarna Trbovlje in 
Min Niš. Ta sta tudi glavna krivca, 
da konti liva ni mogoče v celoti 
hladno testirati, kot je bilo v marcu 
predvideno, ampak bo zaradi zamud 
pri dobavi in odpravljanju napak še 
ena do dvomesečna zamuda. Pri 
vsem tem je treba omeniti, da tudi 
delo montažerja EM — Hidromon-
taže Maribor v maju ni bilo tako in
tenzivno kot v prejšnjih mesecih. 
Močno so znižali število in delovni-
čas delavcev. 

Adjustažne naprave so bile preiz
kušene v prvi polovici maja in razen 
drobnih pomanjkljivosti delujejo. 
Naprave bomo pričeli uporabljati za 
razrezovanje slabov z bluminga ali 
nabavljenih slabov za uporabo v 
vročih valjarnah. 

Elektro peč, kot je bilo že omenje
no, deluje sorazmerno dobro. Na ža
lost še vedno ni usposobljen tran
sportni sistem za dodajanje legur v 
peč. Najdaljši transportni trak ne 
deluje. Napako ugotavljajo in odpra
vljajo delavci Strojnih tovarn Trbo
vlje in Save Kranj že cel mesec, ven
dar rešitev še ni znana. Da bi olajša
li delo jeklarjem in omogočili izde
lavo tudi drugih kvalitet jekla, bodo 
pričeli uporabljati zasilno polnjenje 
silosov s pomočjo 16 - tonskega žer
java in zabojnikov. 

Tudi pečna komora je bila dalj ča
sa v okvari zaradi polomljenih in 
slabo dimenzioniranih pogonov. Za
radi tega je bilo v jeklarni in okolici 
nekaj več hrupa, kot bo to normal

no.'Nekaj težav je tudi z odpraševal-
no napravo, vendar napake odpra
vljajo. 

Kljub opisanemu stanju elektro-
peči in njenih pomožnih naprav je 
treba ugotoviti, da proizvodnja je
kla, čeprav je šele poizkusna, teče 
precej dobro. Kvalitete jekel so bile 
izbrane tako, da niso zahtevale več
jih količin legur. Tako so bila izdela
na ogljikova in nizkoogljična jekla 
ter ena šarža dinamo jekla. Večina 
jekla je bila prevaljana v trakove. 

Obratovanje peči teče bd konca 
aprila neprekinjeno, ker je MDH 
dal možnost, da poslužujemo peč 
brez njihove prisotnosti. Da je to 
mogoče izvajati, je v proizvodnjo 
vključenih že 140 in v vzdrževanje 
60 delavcev. S 25. majem se je priče
lo delo v štirih izmenah. To je bilo 
mogoče zaradi prihoda novih delav
cev zaradi ustavitve plavža in dela 
SM peči. 

Emil Ažman, 
vodja projekta 

Čestitka 
Sodelavca Vilko Bergant iz 

Energetike in Sašo Tempfer iz 
Remontnih delavnic sta v me
secu maju uspešno končala 
nadaljevalni program V. stop
nje srednjega izobraževanja 
in si pridobila naziv »obratni 
strojni tehnik«. - _ 

Iskreno jima čestitamo!" 

Po sklepu odbora za delovna razmerja TOZD DRUŽBENI STANDARD 

OBJAVLJAMO 

prosta dela in naloge 
1. SOBARICA V SAMSKEM DOMU, šifra 9206, D - 2, 6. ktg., 1 oseba 

2. I. KUHARICA, šifra 9518, D - 3, 11. ktg.,1 oseba 

delovne naloge za določen čas 6 mesecev: 
3. KUHINJSKA POMOČNICA, šifra 9520, D - 2, 6. ktg.,1 oseba 
POGOJI: 
ad. 1 šest razredov osnovne šole — poskusno delo 1 mesec, 
ad. 2 dokončana IV. stopnja izobraževanja — smer kuhar, poskusno de

lo 2 meseca in tri leta delovnih izkušenj, 
ad. 3 dokončana osnovna šola. 

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 
osmih dneh po objavi na KADROVSKI SEKTOR ŽELEZARNE JESENICE, 
z oznako za TOZD DRUŽBENI STANDARD. 

Po sklepu odbora za delovna razmerja TOZD TEHNIČNE DEJAVNO
STI z dne 21. maja 1987 

O B J A V L J A M O 

proste delovne naloge 
- - VARILEC SPECLA.LIST, šifra 3244, D 4, 11. ktg., 1 oseba 

V 21 delovnih dneh meseca maja smo dosegli 16.273 mio din reali
zacije, kar je 12 % preseganja cilja. Čisto dokončni ti rezultati še niso, 
ker fakture odpremljene količine prodanih izdelkov še niso zaključe
ne in bo natančna višina dosežene realizacije znana v prihodnjih 
dneh. Oddelek ža nagrajevanje 

5. junij — svetovni dan varstva okolja 

Deset let odseka za ekologijo 
V okviru oddelka za varstvo pri delu dela tudi odsek za ekologijo, ki ga 

vodi Dragica Bezlaj. Zanimalo nas je, kaj je vsebina dela njihove strokovne 
službe in s kakšnimi težavami se ukvarjajo. 

»Odsek za ekologijo je bil ustano
vljen leta 1977 v skladu z usmeritva
mi zakona o varstvu zraka. Ena 
osnovnih nalog naše strokovne služ
be je preverjanje ekoloških razmer 
na delovnih mestih in v bivalnem 
okolju zaradi vplivov naše železarne. 
O našem preteklem delu ne bi pre
več govorila, saj je pred kratkim iz
šla knjižica Jeseniški železarji za či
stejše okolje, kjer je zelo podrobno 
prikazano naše delo na tem področ
ju, lahko pa rečem, da se je zavest o 
pomenu in potrebnosti ekologije ze
lo povečala. 

Ekologijo so v naši železarni na 
splošno zelo pozitivno sprejeli, le v 
določenih okoljih' so še pomisleki. 
Da se železarji vedno bolj zavedamo 
pomena ekologije, je pripomogla tu
di ekološka nesreča, ko se je v Savo 
izlila večja količina odpadne gošče. 
Takrat smo hitro ukrepali in v sode
lovanju z drugimi pristojnimi služ
bami priskrbeli plavajočo gumijasto 
zaveso in tako pravočasno preprečili 
hujše posledice. 

Ko šo plavajoče zavese začeli izde
lovati v kranjski Savi, smo jo kupili 
tudi za našo železarno in jo namera
vamo postaviti v ožini pod Jeklar-
no 2. Tehnični biro Jesenice že pri
pravlja projekt, denar pa bodo pri
spevali tudi drugi »uporabniki«, 
predvsem območna vodna skupnost 
in jeseniško komunalno podjetje. 

V naši železarni bodo v kratkem 
rešeni tudi drugi problemi, kot je od
tekanje kislinskih odplak in granuli-
rane žlindre, saj .kmalu ne bo več 
plavžev, zgrajena bo nova lužilnica^ 
veliko pa bo prispevala tudi central
na biološka čistilna naprava. Tako 
bo Sava do leta 1990 bistveno či
stejša. 

Pr i onesnaževanju vode je največ
ji problem še vedno iztekanje odpad
nih olj in oljnih emulzij. Zbiranje od
padnih olj je dobro rešeno, za oljne 
emulzije pa že pripravljamo projekt 
za ultrafiltracijo odpadnih oljnih 
emulzij. Ko bodo zbrana tudi sred
stva za to, bo problem odpadnih olj 
in . emulzij popolnoma rešen. Cilj 
vseh teh prizadevanj je. da bi ob Ela-
novem testnem centru uredili re
kreacijski center. Možnosti za to so 
zelo velike, saj je stavba, v kateri je 
ime lE lan svoje prostore, naprodaj. 

ker bo Elan svoje čolne testiral na 
morju. 

Jesenice so sedaj v tretjem območ
ju zaradi onesnaženosti zraka, pred
vsem zaradi prašnih usedlin in bi 
morale narediti sanacijski program 
za varstvo zraka. Delno se razmere 
že izboljšujejo s prehodom na novo 
tehnologijo (nova jeklarna) in uki
nitvijo plavžev, vsaka nova moderni
zacija pa pomeni nov korak k čistej
šemu okolju. 

Od leta 1974 deluje v Železarni tu
di komisija za varstvo okolja, ki nudi 
strokovno pomoč ob ekološko po
membnih poslovnih odločitvah. Le
tos je bila komisija imenovana za 
štiri leta, v njej pa so poleg strokov
njakov s področja ekologije in var
stva pri delu tudi delavci iz temelj
nih organizacij in služb ter predstav
niki krajanov iz Podmežakle, Save, 
Blejske Dobrave in Javornika-Koro-
ške Bele. 

Pri našem delu imamo največ te
žav, ker se nekateri hočejo izogniti 
svojim nalogam na ta način, da ka
žejo na probleme drugih, in ker se je 
v značilnih metalurških obratih zelo 
težko pogovarjati o ekologiji in se 
dogovarjati o spreminjanju delovne
ga okolja. Tudi s kadri imamo velike 
težave, saj nas je premalo in razmiš
ljamo, da bi ponovno zaposlili višje
ga sanitarnega tehnika, ki bi skrbel 
za večjo higieno v garderobah, sani
tarijah in drugih pomožnih prosto
rih. Verjetno bodo problemi s kadri 
ostali, saj smo zelo slabo stimulirani; 
naš osebni dohodek je namreč manj
ši od poprečja Železarne, zato je ne
godovanje toliko večje. 

Ob svetovnem dnevu varstva oko
lja bo naša komisija pregledala svo
je dosedanje delo pri gradnji Jeklar-
ne 2, ocenila razmere, ki bodo nasta
le, ko bo začela normalno obratovati, 
in naloge, ki jo ob tem čakajo.« 

Lilijana Kos 

Ob 4. juniju 
Ob 4. juniju, dnevu krvoda

jalcev, se predsedstvo občin
skega odbora RK Jesenice za
hvaljuje vsem, ki so darovali 
kri in s tem povrnili zdravje in 
življenje mnogim ljudem. 

POGOJI: • 
— dokončana izobrazba IV. stopnje — varilec. 
— tri leta delovnih izkušenj pri varjenju visokotlačnih vodov in posod. 
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 

osmih dneh po objavi na K A D R O V S K I SEKTOR ŽELEZARNE JESENICE, 
C . železarjev 8. 

Na osnovi sklepa odbora za delovna razmerja delovne skupnosti KSI in 
v skladu s pravilnikom o delovnih razmerjih objavljamo prosta dela in nalo
ge v delovni skupnosti KSI 

I. STROKOVNI SODELAVEC B, šifra 5571, U-5, 19. kategorija, 1 oseba 

POGOJI: pravna fakulteta in 5 let delovnih izkušenj. 
Kandidati naj prijavnice z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 

osmih dneh po objavi kadrovskemu sektorju Železarne Jesenice. C. železar
jev 8. z oznako »za delovno skupnost KSI«. 
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Družbene obveznosti v prvem četrtletju 

0,0782 % od dohodka, je v prvem če
trtletju letos znašal 20 mio din in je 
višji za i37 % zaradi višjih prispev
nih stopenj in višje osnove za izra
čun prispevka. 

2. Prispevki za skupno porabo na 
področju socialne varnosti so znašali 
719,5 mio din in so se povečali za 163 
% oziroma za 446,4 mio din. 

Prispevek iz dohodka za invalid
sko in pokojninsko zavarovanje, k i 
ga obračunavamo od poslovnega 
sklada, je znašal 122,6 mio din in se 
je povečal za 60 % zaradi višje osno
ve za izračun prispevka. 

Povečala se je prispevna stopnja 
prispevka za invalidsko in pokojnin
sko zavarovanje za nesreče pri delu. 
V enakem obdobju lani smo prispe
vek obračunavali po stopnji 2,7 % od 
bruto OD, letos pa po stopnji 6,2 %. 

V tej skupini prispevkov se je 
zmanjšala prispevna stopnja pri
spevka za zaposlovanje in socialno 
varnost (od 0,24 % na 0,21 %). Stano
vanjski prispevek za vzajemno zdru
ževanje sredstev, ki smo ga lani 
obračunavali po stopnji 1,75 % od 
bruto OD, se je razbil na tri prispev
ke, in sicer na vzajemno združeva
nje sredstev s prispevno stopnjo 1,4 
%, namenska sredstva za kreditira
nje stanovanj v občini s prispevno 
stopnjo 0,15 % ter na-namenska 
sredstva za vzdrževanje stanovanj
skih hiš s prispevno stopnjo 0,2 %. 
Vse ostale prispevne stopnje so osta
le nespremenjene, na višje prispev
ke je vplivala predvsem večja osno
va (bruto OD). 

3. Prispevki za skupno potrošnjo v 
SIS družbenih dejavnosti so znašali 
801,1 mio din in so se povečali za 146 
% oziroma za 475,9 mio din. 

Prispevki iz dohodka Republiški in 
posebni izobraževalni skupnosti so 
znašali 221,8 mio din in so se poveča
li v primerjavi s prvim četrtletjem 
lani za 148 %. Prispevna stopnja re
publiški izobraževalni skupnosti se 
je zmanjšala od 0,35 % na 0,32 %, po
večala pa se je prispevna stopnja po
sebne izobraževalne skupnosti, in si
cer od 1,5 % na 1,65 %, večja pa je 
tudi osnova za izračun obveznosti 
(dohodek). 

Prispevki iz dohodka republiški, 
posebni in občinski raziskovalni 
skupnosti so znašali 91,2 mio din 
(glede na prvo četrtletje 1986 so višji 
za 204 %). Prispevna stopnja za ob
činsko raziskovalno skupnost je 
ostala nespremenjena, višja je pri

spevna stopnja za republiško izobra
ževalno skupnost, za posebno razi
skovalno skupnost pa se je nekoliko 
zmanjšala. 

Prispevek iz dohodka za zdravstvo 
je znašal 499 mio din in je višji za 
137 % oziroma za 282,2 mio din. Pri
spevna stopnja se je povečala od 9,46 
% na 10,13 %. 

4. Prispevki za skupno družbeno 
reprodukcijo na področju infrastruk
ture so znašali 898,3 mio din in so vi
šji za 221, % oziroma za 18,2 mio din. 

Za vzdrževanje in gradnjo magi
stralnih in regionalnih cest S RS smo 
združili 31,5 mio din, za financiranje 
luške infrastrukture smo združili 3,9 
mio din, za razvoj železniškega go
spodarstva 24,4 mio din, za razvoj 
naftnoplinskega gospodarstva 15,8 
mio din in za financiranje letališke 
infrastrukture 3,2 mio din. 

Vse prispevne stopnje so ostale 
nespremenjene, povečala se je le 
prispevna stopnja za združenje sred
stev za razvoj naftnoplinskega go
spodarstva, in sicer od 1,82 % na 2,0 
%. V letošnjem letu združujemo tudi 
sredstva za Vazvoj ključnih infra-
strukturnih objektov na področju ra
dia in televizije.-
. Za financiranje gradnje elektroe
nergetskih objektov in premogovni
štva smo skupno združili 812 mio 
din, kar je za 236 % več kot v prvem 
četrtletju lani. Prispevne stopnje so 
ostale nespremenjene, višje pa so 
osnove za obračun obveznosti. 

5. Prispevki za skupno družbeno 
reprodukcijo na drugih področjih so 
znašali 399,1 mio din in so večji za 99 
%. 

Splošni vodni prispevek se je po
večal zaradi višje prispevne stopnje, 
in sicer se je povečala od 2,08 % na 
2,30 %, ter višje osnove za izračun 
(davčna osnova B). 

Prispevek za usposabljanje zem
ljišč za družbeno organizirano kme
tijsko proizvodnjo je znašal 51,4 mio 
din in se je povečal za 75 %. Prispe
vna stopnja je ostala nespremenje
na. Obveznost se obračunava od dav
čne osnove B (v lanskem prvem če
trtletju je bila osnova za obračun do
hodek). 

Zaradi višjih osnov so se povečali 
prispevek za pokritje dela stroškov 
enostavne reprodukcije ŽGP (za 133 
%), prispevek za požarno varnost (za 
122 %) in prispevek za financiranje 
regionalnih in lokalnih cest v občini 
Jesenice (za 68 %). 

6. Prispevek za SIS Komunala Je
senice je znašal 68 mio din in se je 
povečal za 118 % zaradi višje osnove 
za obračun (brudo OD). 

Vesna Jane 
v 000 din 

Gradnja nove lužilnice poteka nemoteno 

»Imamo celo nekatere sicer majh
ne časovne rezerve, predvsem po za
slugi Gradbinca, ki je roke gradnje 
skrajšal, in Hidromontaže iz Mari
bora, k i svoje delo opravlja po pro
gramu. Ostali izvajalci se prilagajajo 
iema dvema osnovnima izvajalce
ma, dela pa potekajo koordinirano 
in brez težav. Težave pa pričakuje
mo pri uvozu tiste opreme, ki je zelo 
Poškodovana ali je sploh ni. 

Pri pregledu najbolj pomembnega 
dela regeneracije smo namreč ugo
tovili, da je oprema zelo poškodova
na. Predstavnik dobavitelja opreme 
sam je zagotovil, da bo opremo po
pravil ali jo zamenjal. Če bo potreb
na zamenjava opreme, bodo stroški 
zelo veliki, saj je nabava vsakega de
la opreme iz uvoza velik problem. 

Da bi s skupnimi močmi rešili tudi 
to oviro, se je Hidromontaža obveza

la, da bo iz svojih sredstev iz pogod
be uvozila opremo v vrednosti dve
sto tisoč mark. Ker pa ima tudi Hi 
dromontaža z zagotavljanjem uvoz
nih pravic' precej težav, so nastale -
.manjše ovire. 

Obseg del pri postavitvi nove lužil-
nice je nekoliko večji, kot smo pred
videli, ker vse elemente obnavljamo 
in j ih protikorozijsko zaščitimo, da 
bo vsa oprema kot nova. Kljub tem 
težavam pričakujemo, da bo nova lu-
žilnica montirana do sedmega- no
vembra, ko se bo pričelo hladno te
stiranje. Februarja 1988 naj bi zače
la z redno proizvodnjo.« 

Tako nam je potek gradnje nove 
lužilnice opisal Janko Kelbl, vodja 
skupine za operativno izvajanje del. 
Dodal je še. da je skupina za proiz
vodno in vzdrževalno dejavnost, ki 
jo vodi Vinko Pogačnik, pripravila 

tudi vse programe za luženje in pri
dobivanje ustreznih delavcev ter 
proučila možnosti, da bi v novi lužil-
nici zaradi njenih velikih zmogljivo
sti lužili tudi nerjavno žico in trako
ve.. 

V okviru naložbe gradijo tudi na
pravo za nevtralizacijo kislinskih od
plak, da bi nevtralizirali kislinske 
odplake s področja Žičarne in HVJ . 
Tako Sava ne bo več onesnažena za
radi kislinskih odplak. Enako velja 
tudi za naprave za čiščenje zraka in 
za naprave, k i omejujejo širjenje 
hrupa v bivalno okolje. Prebivalci 
Podmežakle so zato lahko glede no
ve lužilnice brez skrbi. 

Pri gradnji nove lužilnice intenzi
vno sodelujejo tudi delavci obrata 
Žicama in TOZD Tehnične dejavno
sti, predvsem energetiki, ter delavci 
skupnih služb od oddelka tehnične 
kontrole," splošne varnostne službe, 
do oddelka za varstvo pri delu. 

Lilijana Kos 

Obvestila kolektivu 

Razpored dežurnih Železarne 

OD 8. DO 14. JUNIJA 
8. junija, Janez K O M E L , Marketing, Jesenice, Janševa 6, @ 81-026. 
9. junija, Ernest PUŠNIK, TOZD Komerciala, Jesenice, Hrušica 136. 
10. junija, Jože OSVALD, Livarna, Rateče 21, # 88-012. • 

50711. junija, Sašo M A N D E L J C , Bluming stekel, Jesenice, Tomšičeva 88, 
f t 1 82-054. 

12. junija, Valentin MARKEŽ, Vzdrževanje, Jesenice, C. talcev 4 a , ® 
83-345. 

13. junija, Vinko ROTAR, Remontne delavnice, Jesenice, C. talcev 8 a, 
82-792. 
14. junija, Srečo MEŽNAR, Jeklovlek, Mojstrana, Dovje 107 a, ® 89-040. 
Dežurstvo traja vsak dan od 14. do 6. ure naslednjega dne, in sicer tako, 

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

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

Dežurni za vzdrževanje v Železarni 

Služba obratne ambulante 

Od 8. do 13. junija bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: III. obratna ambulanta — dr. Alenka Kralj - Odar in IV. 

obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Dispanzer za borce od 6.30 do 7.30. 
POPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Katnik. 
V soboto, 13. junija, samo dopoldne: II. obratna ambulanta — dr. Alenka 

Katnik. 

ZOBNE 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.Gazaft. 
V soboto, 13. junija, samo dopoldne: III. zobna ambulanta — 

mag. dr. stomat. 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 

6. i n 7. junija, Anton MOHORČ, Jesenice, Kurirska 1 a, ijBp v službi 
83-281. 

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

Obvestilo 

Obveščamo delavce Železarne, da lahko v terminih od 11. do 21. 
junija in od 9. do 19. septembra koristijo za oddih počitniške prikolice 
v Stoji pri Puli in v Lanterni pri Poreču. -. 

Informacije dobite pri organizatorju za oddihe, -g? 32- 11. 
- ' Oddelek za družbeni standard 
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Družbene obveznosti Železarne Jesenice so vletošnjem prvem četrtletju 
znašale 4.890,5 mio din, kar je 155 % več kot v prvem četrtletju 1986. Prispev
ki iž osebnega dohodka so znašali 1.394,8 mio din, obveznosti iz dohodka 
1.953,9- mio din, obveznosti, ki smojih financirali iz akumulacije oziroma 
lastnih sredstev, pa so znašale 1.541,8.mio din. 

\ ANALIZA POSAMEZNIH SKUPIN 
PRISPEVKOV 

I. Prispevki iz osebnega dohodka 
so znašali 1.394,8 mio din in so se 

i. glede na prvo četrtletje 1986 poveča
li za 132 % oziroma za 794,3 mio din. 

Nespremenjene prispevne stopnje 
so ostale pri posebnem republiškem 
prispevku (davku) iz OD, posebnem 
občinskem prispevku (davku) iz OD 
ter pri republiškem davku iz OD za 
dopolnilno delo. 

Prispevne stopnje so se zmanjšale 
pri dodatnem prispevku za solidar
nost za Črno goro (po delovnem me
stu), za občinsko skupnost otroškega 
varstva (po domicilu), občinsko kul
turno skupnost, občinsko telesnokul-
turno skupnost in občinsko skupnost 
socialnega varstva. 

Vse ostale prispevne stopnje so se 
povečale. Najbolj so se povečale pri
spevne stopnje pri občinski skupno
sti otroškega varstva (po delovnem 
mestu), republiški skupnosti pokoj
ninskega in invalidskega zavarova
nja ter pri občinski izobraževalni 
skupnosti. Manjše povečanje sto
penj je bilo pri skupnosti zdravstve
nega varstva in republiški skupno-
sti.Z aprilom lanskega leta se je ne
hal' plačevati prispevek republiški 
skupnosti otroškega varstva. 

II. rrispevki iz dohodka oziroma 
čistega dohodka so znašali 3.495,6 
mio din in so se povečali za 165 % 
oziroma za 2.175,8 mio din. 

L Prispevki za splošne družbene 
potrebe so znašali 609,6 mio din in so 
se v primerjavi s prvim četrtletjem 
lanskega leta povečali za 400 mio din 
oziroma za 191 %. Davek iz dohodka 
republiki je znašal 60,5 mio din in je 
večji za 10 %. Stopnja za izračun te
ga prispevka je nespremenjena, vi
šja pa je osnova za izračun obvezno
sti. _ . 

V letošnjem letu posebnega repu
bliškega davka iz dohodka ne plaču
jemo (v prvem četrtletju lanskega le
ta smo ga plačevali po stopnji 1 % od 
osnove in na način, kot sta določena 
z zakonom o davku, brez upošteva
nja davčnih olajšav in oprostitev). 

Prispevek za solidarnost iz dohod
ka je znašal 8,9 mio din, oziroma je 
bil za 4,6 mio din višji kot v prvem 
četrtletju 19.86. Prispevna stopnja je 
ostala nespremenjena, povečanje pa 
je zaradi večje osnove. 

Posojilo skladu federacije za kre
ditiranje hitrejšega razvoja gospo
darsko manj razvitih republik in av
tonomnih pokrajin obračunavajo te
meljne organizacije od poslovnega 
sklada po prispevnih stopnjah 4.2 
oziroma 1,3 % (v lanskem letu so do
ločene temeljne organizacije obraču
navale to obveznost po stopnji 2,1 % 
oziroma 3,5 %, v letošnjem letu pa 
sta ti dve stopnji odpadli zaradi spre
membe v organiziranosti temeljnih 
organizacij Železarne). To posojilo 
je v prvem trimesečju znašalo 458,9 
mio din in je višje za 421 % zaradi že 
omenjene spremembe v organizira
nosti Železarne, višja pa je tudi os
nova za izračun obveznosti. 

Z lanskim aprilom je prenehal ve
ljati zakon o samoupravni interesni 
skupnosti za ekonomske odnose s 
tujino, zato letos tega prispevka ne 
plačujemo. 

Prispevek gospodarski zbornici 
(republiški in zvezni), ki ga obraču
navamo po stopnji 0,217 % oziroma 

Sedmega novembra letos naj bi bila končana montaža opreme za novo 
lužilnico na Jesenicah, da bi se lahko začelo hladno testiranje. Do sedaj ni
majo pri gradnji in montaži nobenih problemov, zato odgovorni delavci me
nijo, da bodo naložbo dokončali po načrtu. 

Datum: Dnevni: Nočni: 

Ponedeljek — 8.6. Božidar Černe - Ivan Šenveter 
Torek — 9.6. Mitja Kersnik Rado Legat 
Sreda — 1016. Zvonko Medja Karel Koblar 
Četrtek — 11.6. Marjan Erman Marjan Pintar 
Petek — 12. 6. Primož Žvab Branko Gerčar 
Sobota — 13. 6. Vanda Eniko Franc Arnež 
Nedelja — 14.6. Stane Mencinger Martin Brumat 

KDAJ PO NAPOTNICE ZA LETOVANJE 
Napotnice za letovanje v naših počitniških domovih izstavlja orga

nizator za oddihe, prevoze in izlete v blagajni TOZD Družbeni stan
dard od 7. do 10. ure v navedenih dnevih: 
Biograd, Stoja, Lanterna plačilni dnevi 

-11.6.—21. 6. 4., 5., 6. junij 
21..6.— 1. 7. 15., 16., 17. junij -

1.7,—11. 7. 24., 25., 26. junij 
11. 7,—21. 7. • 6., 7., 8. julij 
21. 7.—31. 7. 15., 16., 17. julij 
31.7.-10.8. 24., 27., 28. julij 
10. 8.—20. 8. 3.. 4., 5. avgust 
20. 8.—30. 8. 14., 15., 16. avgust 
30. 8.— 9. 9. 25., 26., 27. avgust 
9. 9.—19. 9. 2., 3., 4. september 

Crikvenica t , 

5. 6. —15. 6. 1., 2., 3. junij 
15. 6.-25. 6. 8., 9., 10. junij 
25. 6.— 5. 7. 18., 19., 22. junij 

5. 7.—15. 7. ' 29., 30. junij, 1. julij 
15. 7.-25. 7. 8., 9.. 10. julij 
25. 7,— 4. 8. 17:, 20., 21. julij 
4. 8.—14. 8. 28., 29., 30. julij 

14. 8.-24. 8. 10., 11., 12. avgust 
24. 8.— 3. 9. 18.. 19., 20. avgust 
3. 9. —13. 9. 28:, 29., 31. avgust 

Prosimo, da dosledno upoštevate čas in dneve za izstavljanje na
potnic. 

Prijavijenci, k i ste se odločili za obročno odplačevanje, morate pri
ti po napotnico in bone v dnevih, ki so določeni za vplačila. 

. . . 

Vrsta prisevka L—III. 1986 L—III. 1987 J g ™ s 

I. P R I S P E V K I IZ O S E B N E G A 
D O H O D K A 600.527 1.394.831 232 

II. P R I S P E V K I IZ D O H O D K A 
< OZIROMA ČISTEGA 

D O H O D K A (1 do 6) 1.319.813 3.495.644 265 
1. Prispevki za splošne družbene 

potrebe 209.615 609.607 291 
2. Prispevki za skupno potrošnjo 

na področju socialne varnosti 273.121 719.528 263 
3. Prispevki za skupno potrošnjo 

. • v SIS družbenih dejavnosti 325.221 801.068 246 
4. Prispevki za skupno družbeno 

reprodukcijo na področju 
infrastrukture . 280.094 898.311 321 

5. Prispevki za skupno družbeno 
reprodukcijo na drugih 
področjih 200.582 399.081 199 

6. Prispevki za ostala 
financiranja 31.180 68.049 218 -

Skupaj družbene obveznosti (I:+II.) 1.920.340 4.890.475 255 
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Odbori za gospodarstvo 

TOZD Talilnice 

Iz TOZD TALILNICE smo prejeli 
zapisnik 4. seje odbora za gospodar
stvo z dne 21. maja, iz katerega pa 
razen nekaterih splošnih ugotovitev 
pravzaprav kakšne vsebinske infor
macije ni mogoče povzeti. Omenimo 
lahko samo to, da je odbor potrdil 
poslovno poročilo za prvo tromesečje 
in v okviru te točke tudi ponovil 
sklep 2. seje, da mora v. d. vodje 
TOZD obveščati odbor o izvajanju 
ukrepov za izboljšanje rezultatov po
slovanja. Sprejel je tudi sklep, da je 
treba v vseh obratih optimirati sta
nje zalog materialov, še posebej pa 
to velja za obrata plavž in Jeklar-
na 1. 

Odbor je potrdil tudi predlog spre
memb osnovnega načina nagrajeva
nja v S M oddelku, dopolnjeni pred
log premij skega sistema za Jeklarno 
1 in predlog uvedbe dnevnih premij 
za Jeklarno 2. Vsi ti predlogi bodo 
začeli veljati s 1. junijem 1987. 

Alpinističnemu odseku je kot po
moč za adaptacijo bivaka za Akom 
podaril tono odpadnih cevi 3/4. Ho
kejskemu klubu pa za tombolo štiri 
delovne obleke, vrečo oglja in kami
on dolomitnega peska. 

TOZD Ploščati program 

Odbor za gospodarstvo v TOZD 
ploščati program je na 3. seji 
22. aprila ugotovil, da je njegovo de
lo precej odmaknjeno od vseh gospo

darskih problemov, s katerimi se 
srečujejo v njihovi temeljni organi
zaciji in v celotni delovni organizaci
j i . Zato so člani predlagali, naj bi se 
sestajali vsak mesec od 10. dalje, da 
bi lahko obravnavali doseganje 
predvidenih programov, predloge 
programov in vso problematiko, k i ' 
se v zvezi z njimi pojavlja. V razpra
vah naj bi poseben poudarek name
nih tudi kvalitetni in vzdrževalni 
problematiki, na sejo pa bi vabili, po
leg vodstev obratov, tudi predstavni
ke priprave dela in vzdrževanja. 

Odbor je bil opozorjen tudi na pro
bleme obrata Valjarna bluming-šte-
kel v zvezi s kapacitetami hladilnih 
zvonov in sklenil, »da bi priprava de
la morala pri programiranju vliva
nja obvezno upoštevati tehnološke 
predpise«. Soglašal je tudi s predlo
gom, da se za prestavitev 10-tonske-
ga žerjava št. 5 iz hale B v Valjarni 
debele pločevine v halo C in za izde
lavo 294 vratnih podbojev za vojno 
bolnico Zagreb sklene pogodbeno 
delo. 

Soglašal je tudi s pobudo, naj bi v 
novi pravilnik o inovativni dejavno
sti vnesli določbo, da odbor obravna
va le prvo rento, ostale pa naj bi iz
plačali brez obravnave na odboru. 
Vse, ki so dolžni dostavljati svoja 
mnenja o inovacijah oddelku za za
ščito industrijske lastnine, odbor po
ziva, da to store v čimkrajšem mož
nem času. Ocenil je tudi, da so sred
stva, k i so namenjena za posebna 
nadomestila, prenizka, in da j ih je 
treba revalorizirati. 

Ker društva in razne organizacije 
naslavljajo na odbor vse več prošenj 
za pomoč, je odbor ocenil, da je po
trebno postaviti neke meje. Odločil 
se je, da bo reševal le prošnje gasil
skih, planinskih in športnih društev 
s področja Jesenic. Tokrat je podaril 
Kegljaškemu klubu Jesenice 500 ki
logramov odpadne pločevine, pašni 
skupnosti Mojstrana tri nerjavne 
plošče 1,5 x 1000 x 2000 mm, TVD 
Partizan Žirovnica tri ner javne plo
šče 0,5 x 1000 x 2000 mm, Gasilske-

« i u društvu Podhom sedem nerjav-
nih plošč 0,5x1000x2000 ter tri 
vratne podboje (dodatnih sedem 
plošč pa lahko kupijo po maloprodaj

ni ceni), Društvu upokojencev Javor-
nik-Ko roška Bela tri nerjavne ploš
če 0,5 x 1000 x 2000 mm, štiri kose 
navadne pločevine, 200 kilogramov 
profilov in eh vratni podboj (vse kot 
pomoč za delovanje ženskega pev
skega zbora), Planinskemu društvu 
Gorje (za obnovo koče) 38,4 m U pro
fil 80x40x3, 22,8 m U profil 
50x40x3, 51,6 metrov U profil 
40x30x2, in 86,8 metrov L profil 
40 x 40 x 3 in Gasilskemu društvu Je-
senice-mesto tri nerjavne plošče 
0,5x1000x2000 (dodatnih 27 plošč 
lahko nabavijo po maloprodajni ce
ni). Planinskemu društvu Javornik-
Koroška Bela je sklenil ugoditi na
knadno, potem ko bodo bolj natan
čno sporočili, kaj pravzaprav potre
bujejo. V zvezi s prošnjo Športnega 
društva Jesenice, k i prosi za prispev
ke za izvedbo hokejske- tombole, pa 
se je odločil najprej preveriti, kaj in 
kakšne količine so TOZD prispevale 
v preteklem letu, nakar j im bo to v 
takih količinah tudi podaril. Načelno 
je podprl tudi pobudo IO OO sindika
ta v Valjarni debele pločevine glede 
gradnje igrišča za mah nogomet in 
obenem sklenil, da j im bo dodelil tu
di enkratno materialno pomoč. 

Na 4. seji 21. maja je odbor med 
drugim obravnaval poslovno poroči
lo za prvo tromesečje in sklenil, da 
mora vodstvo TOZD poskrbeti za 
zmanjšanje zalog, da je potrebno 
realizirati predvideni kvalitetni pro
gram .ter da je potrebno začeti reše
vati probleme v zvezi s pomanjka
njem delavcev. Seznanil se je tudi s 
poročilom o uresničevanju plana v 
mesecu aprilu in sprejel predlog pla
na za mesec maj. 

Strinjal se je z ugotovitvijo, da se 
sklene pogodbeno delo za obzidavo 
peči v Valjarni bluming-štekel, če bi 
se to izkazalo za potrebno. Seznanil 
se je tudi s poročilom oddelka za štu
dij dela in časa o doseganju norm in 
dal soglasje k predlogu H V B , da se 
norme ha A F D brusilnem stroju ko
rigirajo. 

Gasilskemu društvu Begunje je to
krat podaril sedem nerjavnih plošč 
0,5 x 1000 x 2000 (dodatnih osem lah
ko kupijo po maloprodajni ceni). 

Godbi na pihala Gorje 200 kg HVT C 
1832 in 150 kg profilov raznih dimen
zij, Gasilskemu društvu Koroška Be
la dvoje vratnih podbojev, 100 kg 
profilov in eno nerjavno ploščo 
2 x 1000 x 2000, Nogometnemu klubu 
Jesenice vratni podboj in 100 kg pro
filov, Planinskemu društvu Jesenice 
šest plošč 4x1000x2000 Č0361 (za 
Erjavčevo kočo) ter Gasilskemu dru
štvu Planina pod Golico 300 kg U 
profilov. 

Popravili so sklep 3. seje v zvezi s 
pašno skupnostjo Mojstrana (dodeli 
se j i osem nerjavnih plošč 
0,5 x 1000 x 2000 ter 56 kljuk za žle
bove) ter opredelil pomoč planinske
mu društvu Javornik-Koroška Bela. 
Dodelili so mu 50 kljuk za žlebove, 
100 kilogramov kotnih profilov 
30 x 30, 100 kilogramov C profilov, 5 
vratnih podbojev 80 x 190 x 13, pet 
nerjavnih plošč 0,5x 1000x2000 ter 
pet plošč 2x1000x2000. Sodelavcu 
Zdravku Sokliču je kot pomoč pri do
graditvi hiše in zaradi požara v hiši, 
kjer je prej stanoval, podaril osem 
vratnih podbojev in 15 nerjavnih 
plošč 0,5 x 1000x2000. 

TOZD Okrogli program 

Tudi odbor za gospodarstvo v 
TOZD Okrogli program je na 4. seji 
25. maja obravnaval poročilo o poslo
vanju v prvem tromesečju. Ugotovil 
je, da je z gospodarskim načrtom 
predvidene cilje dosegel samo obrat 
Elektrode. Plan skupne proizvodnje 
so v posameznih obratih dosegli ta
kole: Valjarna žice 94 %, Žicama 
96,4%, Jeklovlek 96,3%, Elektrode 
105;4 % in Žebljarna 92,3 %. Kot vzro
ke navajajo pomanjkanje delavcev 
(Valjarna žice, Žebljarna, Žičarna), 
delno pomanjkanje naročil (Žičar
na), velike zastoje in okvare proiz
vodnih naprav zaradi dotrajanosti 
(Valjarna žice), zakasnitev obratova
nja novega vlečnega stroja (Jeklo
vlek) terizredno tanke dimenzije ži-
čnikov (Žebljarna). Ugotovil je tudi, 
da osebni dohodki v vseh obratih nji
hove TOZD zaostajajo za_osebnimi 
dohodki v drugih obratih Železarne. 
TOZD tudi ni ustvarila poslovnega 
sklada, sicer pa tudi zanjo velja, da 
je treba zmanjšati zaloge osnovnega 
materiala in rezervnih delov. 

Seznanil se je tudi s predlogom 
dopolnitve premijskega pravilnika v 

Valjarni žice in s predlogom za izpla
čilo odškodnine zaradi poškodbe 
osebne opreme pri menjavi dnine v 
Valjarni žice (valjavei). 

Hokejskemu klubu je kot pomoč 
pri organizaciji tombole podaril 
100 kg nerjavnih vlečnih palic, 
200 kg betonskega železa iz Jeklovle-
ka, 3 tone betonskega železa iz Va-
ljarne žice, 60 kg pocinkane žice.JL 
zavojev elektrod Jadran ter 5 kg ne-
sortiranih žebljev. Organizacijske
mu odboru za pripravo in izvedbo 
7. tekmovanja kovinarjev Ljubljane 
je podaril dva paketa 2;5 EVB 50, 
dva paketa 3,25 EVB 50," dva koluta 
VAC 01,0 mm, dva koluta VAC 60 
01,2 mm, 5 kg TIG MO žica 
02,0—2,5 mm. Planinsko društvo 
Javornik-Koroška Bela je za adapta
cijo Staničeve koče dobilo tono be
tonskega železa in 50 kg sortiranih 
žebljev. Vojni pošti Radovljica je za 
izdelavo rešetk podaril palice 010, 
in sicer 100 kg dolžine 1 meter, 80 kg 
dolžine 2 metra in 130 kg dolžine 
1,2 metra. Gasilskemu društvu je po
daril (za srečelov) 200 kg vlečenih 
palic, 500 kilogramov betonskega že
leza, 50 kg pocinkane žice, 10 kg 
elektrod Jadran in 20 kg nesortira-
nih žebljev. Godbi na pihala Gorje 
pa prav tako za izvedbo srečelova 
10 kg elektrod Jadran, 20 kg nesorti-
ranih žebljev in 30 kg pocinkane ži
ce. Inštitutu za varjenje iz Vranjega, 
ki organizira tekmovanje v varjenju, 
je podaril 30 kg VAC 01,2, 35 kg VP 
42 02, 15 kg TIG MO 02, 10 kg EVB 
02,5, 20 kg EVB 50 03,25 in 30 kg 
EVB 50 0 4,0. Tudi tu je odbor odo
bril pomoč Zdravku Sokliču, ki mu 
je pogorela hiša, in sicer 500 kg od
padnega materiala iz Jeklovleka ter 
2,5 tone betonske žice. 

D E L O V N A SKUPNOST ZA 
K A D R O V S K E IN SPLOŠNE 

Z A D E V E TER INFORMIRANJE 
Na dnevnem redu 9. seje odbora 

za gospodarstvo v delovni skupnosti 
za kadrovske in splošne zadeve ter 
informiranje — bila je 14. maja — je 

-bila ena sama točka: prošnja K U D 
»Jaka Rabič« Dovje-Mojstrana za 
odstop magnetofona »Grunding«. 
Odbor je magnetofon društvu brez
plačno odstopil, saj je ugotovil, da je 
takih magnetofonov v delovni skup
nosti več, da pa j ih že vrsto let ne 
uporabljamo in da so tudi sicer že iz
pisani s seznama osnovnih sredstev. 

• CPSI-BL 

Z današnjim »Pregledom« končujemo povzemanje zapisni
kov SDS iz aprilskega programa samoupravnih aktivnosti. 
Medtem smo prejeli že tudi večino zapisnikov SDS iz druge po
lovice meseca maja. Kot je znano, so SDS v TOZD po progra
mu samoupravnih aktivnosti obravnavale osnutke cele vrste 
samoupravnih aktov (statut DO ŽJ, sporazum o medsebojnih 
razmerjih pri ustvarjanju skupnega prihodka in določanju in
ternih cen, sporazum o skupnih osnovah in merilih za razpore
janje čistega dohodka, sporazum o skupnih osnovah in merilih 
za delitev sredstev za osebne dohodke in dela sklada skupne 
porabe v DO ŽJ), v delovnih skupnostih pa tudi osnutek statu
ta delovne skupnosti skupnih služb in osnutek sporazuma o 
združevanju dela delavcev v delovni skupnosti skupnih služb 
— poleg poročila o poslovanju v prvem tromesečju. Več skupin 
ocenjuje, da razprava zaradi tako obširnega dnevnega reda ne 
more biti najbolj kvalitetna. 

Kot je bilo pričakovati, so imele SDS največ pripomb na 
osnutek sporazuma o skupnih osnovah in merilih za delitev 
sredstev za osebne dohodke in dela sklada skupne porabe. Od
govore oziroma pojasnila v zvezi s »spornimi« zadevami bomo 
verjetno lahko prebrali v rubriki, k i jo je odprl Železar prav'v 
ta namen (»Za boljše razumevanje . . .«). Omeniti velja, da SDS 
— razen posameznih izjem — ni motilo to, da ta osnutek ne. 
vsebuje zasnov metodologije vrednotenja (ocenjeno je bilo, da 
so pri glasovanju za ali proti prejšnjemu sporazumu odločale 
prav pomanjkljivosti o metodologiji), ki j ih bomo sprejemali 
na referendumu kasneje. 

Omeniti kaže tudi, to da je podobno kot iz statutov TOZD 
(na to je SDS CPSI opozarjala že lani ob obravnavanju 
osnutkov in predlogov statutov TOZD) tudi iz osnutka statuta 
delovne skupnosti v poglavju »Samoupravljanje« črtano podpo
glavje »Pravice, dolžnosti in odgovornosti delavcev«, kjer je bi
la na primer v starih statutih omenjena pravica delavcev, da 
sodelujejo pri sestavljanju normativov za svoje delovne nalo
ge, pri sestavljanju, spremembah in dopolnitvah opisa svojih 
delovnih nalog, pri vrednotenju svojega dela in delovnih nalog 
itd., kot tudi določbe, k i se nanašajo na odgovornost in postop
ke v zvezi z reševanjem zahtevkov in vprašanj delavcev oziro
ma s povratnim informiranjem. 

Podobnih vprašanj, ki zahtevajo ustrezna pojasnila, je se-, 
veda še več. Nanje v okviru te rubrike lahko le opozarjamo, re
ševati j ih je tneba drugje. Vsekakor pa bo za "odpravo najraz
ličnejših pomislekov in za izdelavo kvalitetnih in funkcional
nih samoupravnih aktov potrebno še precej prepričevanja in 
skrbnega strokovnega dela. 

Sedaj pa si oglejmo, kaj so predlagale, oziroma na kaj so 
opozarjale SDS v TOZD Družbeni standard in Komerciala ter 
v vseh treh delovnih skupnostih v mesecu aprilu. 

le delavke seznanjene tudi z remonti na ravni Železarne. De-, 
lavke so izrazile tudi željo, da bi poleti zaradi vročine namesto 
klobučkov lahko nosile venčke. Na sestanku SDS restavracija 
Železarne so bili delavci opozorjeni, da je treba dvigniti kvali
teto uslug tega gostinskega obrata. 

TOZD Družbeni standard 

TOZD Komerciala 

Iz TOZD DRUŽBENI STANDARD smo prejeli zapisnike 
SDS vodstvo TOZD, delHnice in kuhinje, samopostrežna resta
vracija, restavracija ŽJ in samski domovi. Na skupnem sestan
ku SDS delilnice in kuhinje ter samopostrežne restavracije je 
bilo pod točko razno med drugim "govora o naročanju toplega 
obroka in o odpovedovenju toplega obroka. S tem v zvezi so bi-

Iz TOZD K O M E R C I A L A smo prejeli zapisnike SDS naba-
va-zunanja trgovina, domača prodaja i n marketing, špedicija 
in centralno skladišče. Na zahtevo delavcev je bila SDS naba-
va-zunanja trgovina seznanjena s pisnim mnenjem nabave o 
predlogu mezoorganizacije v TOZD Komerciala. SDS je tudi 
zahtevala, da se mezoorganizacija pred sprejetjem na delav
skem svetu obravnava tudi na SDS. SDS opozarja tudi na 
sklep 13. seje odbora za kadre in družbeni standard pri DS ŽJ 
z dne 17. marca, naj se za delavce, ki se zaradi oddaljenosti de
lovnih mest ne morejo hraniti v delilnicah ŽJ, odobri vrednost 
potrdil za nakup v višini 16.100 din oziroma 700 din dnevno. 
Prosila je (14. aprila), da bi se to uredilo tudi za nabavo in zu
nanjo trgovino in sicer s 1. majem 1987. Zahtevala je tudi, da bi 
čimprej pričeli izolirati streho na njihovi stavbi, kajti večji na
livi, kot pravijo, povzročajo vedno večjo škodo. Predvidena 
vrednost popravila znaša 7 milijonov din. Za popravilo so pre
jeli že tri ponudbe. Predlagajo, naj se med ponudniki čimprej 
izbere najugodnejšega ter obenem dogovori s Kovinotehno za 
delitev stroškov. Obnoviti je treba tudi napisne table. Zahteva
la je tudi, naj se čimprej reši status korespondentov v njiho
vem oddelku. SDS domača prodaja in marketing je predlagala, 
naj bi prostor ob blagajni, ki je zaseden le nekaj dni v mesecu, 
namenili oddelku za prodajo namenskih izdelkov. SDS cen
tralno skladišče je pod točko razno med drugim razpravljala o 
medsebojnih odnosih ter o redu in disciplini. 

D E L O V N A SKUPNOST KO-FI 
Iz DELOVNE SKUPNOSTI KO-FI smo prjeli le zapisnika 

SDS računovodstvo osnovnih sredstev ter računovodstvo 
osebnega dohodka. Obravnavali sta zadeve iz programa samo
upravnih aktivnosti za april. 

D E L O V N A SKUPNOST ZA K A D R O V S K E IN SPLOŠNE 
Z A D E V E TER INFORMIRANJE 

Iz DELOVNE SKUPNOSTI ZA K A D R O V S K E IN SPLO
ŠNE Z A D E V E TER INFORMIRANJE smo prejeli zapisnike 
SDS kadrovski sektor, oddelek za zdravstveno in socialno var
stvo, sekretariat, oddelek splošne administracije — čistilke, 
CPSI, splošna varnostna služba 1, 2, 3 i n 4 ter gasilci. SDS ka
drovski sektor se je seznanila z odgovorom FRS v zvezi z in
deksi, ki se nanašajo na akumulacijo. V zvezi s spremenjenim 
pravilnikom o podeljevanju delovnih priznanj delavcem ZJ, ki 
bi moral začeti veljati s 1. januarjem lanskega leta, bodo preje
l i pisni odgovor sekretarja Železarne, vprašanje pa bodo spro
žili tudi delegati kadrovskega sektorja na delavskem svetu Že
lezarne. Pod razno so imeli pripombe na slabo kvaliteto malice 
v novi kantini, na umazan pribor, slabo urejeno okolico in dru
go. Na TOZD Družbeni standard so naslovili naslednje vpraša
nje: »Zakaj vsaka dobra stvar sčasoma oslabi in se kvaliteta 
hrane slabša? Zakaj se v kantini he da kupiti posameznih stva
ri?« SDS CPSI je pod točko »Sindikalne informacije in novice« 
kritično ocenila delovanje sindikata. Takole so zapisali: 
»Obravnavali smo odgovor IO K OO sindikata Železarne o pro

blematiki nagrajevanja. Z njim.nismo zadovoljni, ker menimo, 
da je IO K OO sindikata brez predhodne aktivnosti v osnovnih 
organizacijah ocenil, ali bo mnenje družbenega pravobranilca 
objavil v Zelezarju ali ne. Sindikat kot orgnaizacija delavcev 
se ni pravočasno vključil v aktivnosti ob prevrednotenju. Tudi 
sicer z delom sindikata Železarne nismo zadovoljni, vendar bo
mo o tem več povedali ob obravnavi letnega poročila.« 

D E L O V N A SKUPNOST ZA E K O N O M I K O , T K R 
IN NOVOGRADNJE 

Iz D E L O V N E SKUPNOSTI ZA EKONOMIKO, T K R IN 
NOVOGRADNJE smo prejeli zapisnike SDS oddelek za eko
nomske analize in planiranje, organizacijo, dela, odelek za 
študij dela in časa, ERC, energetsko gospodarstvo, raziskoval
ni oddelek, kontrola kvalitete, mehanska preskuševalnica, 
mehanična delavnica, glavni laboratorij, spektrokemični od
delek, tehnološki laboratorij, laboratorij za -vhodno kontrolo 
surovin, kemijski laboratorij HVB,OID, operativa novogradenj 
in oddelek za operativno planiranje. SDS oddelek za študij de
la in časa se sklicuje na pravilnik o obračunavanju in vplače
vanju sredstev solidarnosti (Uradni list SRS št. 8 z dne 
4. 4.1975, člen 2) in postavlja naslednje delegatsko vprašanje: 
»Prispevek solidarnosti iz OD delavcev se obračuna tako, da se 
osnova za prispevek po točki 1 deli s 26. Število ur v mesecu ju
liju = 184 ur: = 7 ur. Železarna vzame eno prosto soboto, to je 
8 ur. Vprašujemo, zakaj se obračuna delavcu 8 ur za solidar
nost? Poleg tega zahtevamo poročilo o trošenju sredstev za so
lidarnost v prejšnjih letih.« SDS ERC se je pod razno seznanila 
z novim načinom evidentiranja izhodov v ERC. Skupina zahte
va, da se pripravi ustrezne predpise, kako naj se opravljajo iz
hodi na rešilno postajo, banko itd., kar preostali zaposleni v ŽJ 
opravijo v okviru ograjenega prostora. »Kolikor nam je zna
no«, pravijo, »ti predpisi še niso bili izdelani.« Dogovorili so se 
tudi o organiziranju prostovoljne akcije (v sodelovanju z dijaki 
CSUI) za čiščenje okolice in stavbe ERC. Člani SDS raziskoval
nega oddelka so bili seznanjeni tudi z informacijo o vloženih 
pritožbah na prekategorizacijo delovnih nalog. SDS kontrola 
kvalitete se pritožuje, da imajo člani kolektiva premajhne 
ugodnosti na mali prodaji (cene). Na sestanku SDS glavni la
boratorij je bilo ugotovljeno, da je treba izboljšati vzdrževanje 
aparatur v kemičnem laboratoriju. Posamezniki so dobili kon
kretne zadolžitve, ki naj bi pripomogle k izboljšanju stanja. 
SDS spektrokemični oddelek ugotavlja, da so se s pričetkom 
dela v Jeklarni 2 začele pojavljati večje težave v primerih, ko 
je potrebna intervencija. Ker so še vedno brez prevoznega 
sredstva, opozarjajo vodstvo, naj rešitvi tega vprašanja name
ni ustrezno skrb in tako prepreči morebitne motnje pri sprem
ljanju proizvodnje. SDS kemijski laboratorij H V B v zvezi z iz
vajanjem sklepov prejšnjega sestanka ugotavlja, da problemi, 
na katere so opozorili že na prejšnjem sestanku, še vedno osta
jajo nerešeni. Tudi SDS OID še vedno čaka na odgovor na vpra
šanje, zakaj je bolnikom iz gorenjske regije onemogočeno 
zdravljenje v Kliničnem centru v Ljubljani oziroma v toplicah. 
Glede pritožb delavcev na prevrednotenje so bili člani SDS in
formirani, da j ih bo delavski svet njihove delovne skupnosti 
obravnaval na prvi prihodnji seji (sestanek so imeli 16. aprila). 
Tudi člani SDS operativa novogradenj so bili pod razno na 
kratko seznanjeni s poročilom o delu komisije za prevrednote
nje oziroma o pritožbah delavcev sektorja novogradenj. SDS 
oddelek za operativno planiranje opozarja, da še vedno niso 
prejeli odgovorov na vprašanja z dne 21. januarja 1987. 

Center za proučevanje samoupravljanja in 
informiranje — Božidar Lakota 
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ŽELEZAR 

O tekmovanju paraplegikov z druge plati 
V prejšnji številki Zelezarja smo prebrali članek o tekmovanju paraple

gikov na Jesenicah. V njem pisec organizatorjem očita veliko nepravilnosti 
oziroma spodrsljajev in mačehovski odnos do tega tekmovanja. Ali je res vse 
tako črno? Odgovarja Božidar Mlinaric, predsednik aktiva invalidov Žele
zarne Jesenice. 

»Paraplegiki so se na tekmovanju 
v košarki na Jesenicah letos srečali 
že šestič. Tekmovanje vsakokrat or
ganizirajo sami, aktiv invalidov Že
lezarne, mladina in sindikat Železar
ne pa kot pokrovitelj poskrbimo za 
uspešno izvedbo tekmovanja in za 
dobro počutje vseh nastopajočih. 
Priskrbeli smo primeren prostor, po-
kale.jdiplome, cvetje, izbrali sodnika 
in organizirali kosilo. Vse je bilo ure
jeno tako, da tudi v Kazini paraple
giki niso bili ovirani. Veliko razume
vanja za tekmovanje je pokazal tudi 
CSUI, saj je svojo telovadnico odsto
pil brezplačno. 

Za obveščanje o tekmovanju in za 
ozvočenje med njim je vedno skrbe
lo društvo paraplegikov gorenjske 
regije. Letos novih plakatov sicer 
res nibilo, vendar je bilo tudi starih 
»popravljenih« dovolj, da so bili Je
seničani obveščeni o tem tekmova
nju. Tudi radio Triglav je o tekmov-
nju paraplegikov redno obveščal. 

Na tekmovanju paraplegikov so 
bili tudi predstavniki družbenopoliti
čnih organizacij in poslovodnega od
bora Železarne ter nekateri prizade
vni mladinci, ki so paraplegikom po
magali med tekmovanjem. 

Otvoritvenega govora na začetku 
res ni bilo, ker sta bili prisotni samo 
dve ekipi. Ostale štiri ekipe so prišle 
kasneje, zato je predsednik aktiva 
invalidov Železarne Jesenice vse na
stopajoče pozdravil ob razglasitvi re
zultatov. 

Na tekmovnju je sodelovalo šest 
ekip iz Maribora, gorenjske regije, 
Ljubljane, dolenjske regije in Celja 

ter gostje iz Rožne doline na avstrij
skem Koroškem. Ekipe Celja, Lju
bljane in dolenjske regije so za osvo
jeno šesto, peto in četrto mesto pre
jele diplome, ekipe s Koroške, go
renjske regije in Maribora pa za os
vojeno tretje, drugo in prvo mesto 
pokale. Letos smo prvič podelili tudi 
prehodni pokal, ki ga je osvojila eki
pa iz Maribora. Gostom iz Rožne do
line pa je cvetličarna Zvonček poda
rila še lepo ikebano. 

Paraplegiki so bili s tekmovanjem 
zadovoljni, kar dokazuje tudi veliko 
zahval za pomoč pri organizaciji in 
za pokroviteljstvo ter iskrene želje, 
da se drugo leto zopet srečajo na Je
senicah. Paraplegiki se nad slabim 
obiskom tekmovaja ne pritožujejo, 
saj osnovni namen njihovega tekmo
vanja ni množičen obisk, ampak 
možnost, da se aktivno ukvarjajo s 
športom. Sindikat Železarne Jeseni
ce, predvsem komisija za šport in re
kreacijo, mladina in aktiv invalidov 
naše železarne pa jim ob veliki pod
pori in razumevanju ostalih, ki po
magajo in sodelujejo pri takšnih pri
reditvah, to tudi omogočajo.« 

Lilijana Kos 

Pokal za tretje mesto so osvojili gostje z avstrijske Koroške 

Z delovne konference aktiva invalidov Železarne 

Železarji, ne pozabimo na 
invalide 

Na delovni konferenci so člani aktiva invalidov Železarne 
pregledali delo lanskega leta. Ugotovili so, da zaradi pomanjka
nja denarja svojega plana niso mogli uresničiti. Zato so postavili 
vprašanje, ali res dovolj skrbimo za naše invalide v Železarni, 
.predvsem za tiste invalide, ki so del svojega zdravja izgubili v 
Železarni. Invalidi namreč ne potrebujejo samo moralne podpo
re, temveč tudi finančno. 

Z delovne konference aktiva inva
lidov Železarne 

Svojega programa invalidi niso 
uspeli v celoti uresničiti, ker so sred
stva, k i so jim bila namenjena iz 
sklada skupne porabe, porabili že do 
konca julija. Hoteli so še obiskati 
bolne člane na domu in ob novem le
tu, organizirati seminar za razlago 
statuta o pokojninskem in invalid
skem zavarovanju in hoteli so pri
praviti tudi piknik. Za vse to jim je 
zmanjkalo denarja. Da bi nekatere 
aktivnosti le lahko izvedli, so še bolj 
zmanjšali osebno porabo, stroške za 
darila in reprezentanco. Tako so 
skupaj z mladino in komisijo za 
šport pri konferenci osnovnih orga
nizacij Železarne organizirale tradi
cionalno tekmovanje paraplegikov v 
košarki, ki se ga je udeležilo pet 
ekip. Slab pa je bil obisk gledalcev. 

Skupaj z oddelkom za osebne do
hodke so dopolnili spisek članov, na 
podlagi katerega so poravnali člana
rino pri Društvu invalidov Jesenice. 
Sodelovali so tudi s komisijo za inva

lidska vprašanja pri KOO sindikata 
SOZD Slovenske železarne, dobro 
pa sodelujejo tudi z ostalimi družbe
nopolitičnimi organizacijami. .. .-

Aktiv invalidov je bil v Železarni 
ustanovljen z namenom, da pomaga 
pri zaposlovanju invalidov z zmanj
šano delovno sposobnostjo in pripo
more k hitrejšemu vključevanju in
validov v normalno življenje, kjer 
naj bi bila invalidnost čim manj opa
zna. 

Lani se je de/etdeset članov akti
va udeležilo srečanja invalidov 
SOZD SŽ v Štorah, zaradi pomanj
kanja denarja pa je sodelovanje z in
validi iz Bora okrnjeno. 

Invalidi so se udeležili tudi turnir
ja v kegljanju, k i so ga organizirali 
invalidi Elektro - strojne opreme iz 
Velenja, sami pa so pripravni tekmo.-
vanja v kegljanju, streljanju in ša
hu, ki so se jih udeležili tudi invalidi 
iz .drugih društev. 

Husein Kljunie 

Zahvala 

V imenu Društva paraplegi
kov Gorenjske se Železarni 
Jesenice najlepše zahvaljujem 
za odlično izvedeno organiza
cijo 6. tradicionalnega turnirja 
v košarki na invalidskih vo
zičkih. Posebno lepo se zahva
ljujem za pokroviteljstvo in 
vso pomoč, ki ste nam jo nudi
li. 

V upanju, da bomo tudi v 
prihodnje tako uspešno sode
lovali, vas tovariško pozdra
vljam. 

Se enkrat iskrena hvala. 
Tajnica Društva 
paraplegikov Gorenjske 
Sabina Korpič 

Mesečne novice z OŠ Prežihov Voranc 

• Obiskala nas je mlada novinar
ka Tanja Kastelic. Vsaj delno nam 
je hotela približati novinarski poklic. 
Bila je zelo zgovorna in povedala je 
veliko lepega in poučnega za nas. 

• Že več let je na naši šoli tekmo
vanje v matematiki za Vegovo pri
znanje. Na tem tekmovanju sodelu
jejo najboljši matematiki od 4. do 8. 
razreda. Letos j ih je tekmovalo 95. 
Na občinsko tekmovanje se jih je 
uvrstilo 24. Grega Pušnik je zasedel 

drugo mesto in se bo udeležil repu
bliškega tekmovanja v Ljubljani. 
Učenci 4. in 5. razredov so dobili bro
nasta Vegova priznanja, ker zanje ni 
organiziranega občinskega preizku
sa znanja. 

• V aprilu-smo imeli športni dan 
z elementi obrambne vzgoje. S seboj 
smo imeli zemljevid in list, na kate
rem so bila vprašanja in naloge. Pot 
nas je vodila ob glavni cesti do Koro
ške Bele, nato po Tomšičevi ulici do 

šole. Športni dan je bil lep, zanimiv, 
poučen in hkrati naporen. 

Pred tem smo si ogledali posnetke 
poti na videorekorderju in imeli pre
davanje o prometni vzgoji. 

9 Pionirji smo zbrali 35.551 din za 
spomenik pisatelja Toneta Čufarja, 
ki ga bodo postavili v spominskem 
parku. 

Jasmina Vuletič in . -
Maruša Langus 
novinarski krožek 
OŠ Prežihov Voranc 
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Vodja labora
torija lord Rutherford je zbral tam medna
rodno druščino izjemnih raziskovalcev. Tu 
je bil Aston, ki je zgradil masni spektrograf 
za ločbo večjih količin izotopov. William 
Aston (1877 — 1945) je bil odličen britanski 
fizik in kemik. Raziskoval je zgradbo atoma 
in za uspehe prejel leta 1922 Nobelovo na
grado za kemijo. Japonec Šimizu je kon
struiral novo celico, s katero je samodejno 
fotografiral sledi delcev. Tu je bil živahni 
Avstralec Marcus Oliphant (1901). Dolguje
mo mu več praktičnih odkritij v elektriki in 
magnetizmu. V fiziki je ogromno prispeval k 
tehniki pospeševalnikov (akceleratorjev) 
delcev do vrhunskih energij. Izpopolnil je 
radar, med drugo svetovno vojno je delal v 
ZDA pri raziskovanju atomske bombe. Leta 
1950 se je vrnil v Avstralijo. Oba, Oliphant 

in Douglas Cockcroft, sta bila nenadomest
ljiva pri delu z novimi elektronskimi instru
menti. 

Cockcroft (1897 — 1967) je bil britanski 
fizik- Nobelovo nagrado za fiziko je prejel le
ta 1951, za pionirsko delo na področju atom
skih jedrskih sprememb z umetno pospeše-
vanimi atomskimi delci. Dosegel je tudi pr
ve nadzorovane jedrske reakcije. 

Skupaj z Oliphantom in Cockcroitom je 
raziskoval tudi fizik Feather, ki je bil znan 
po ogromni potrpežljivosti. Delovni prostori 
jedrskih raziskovalcev so bili bolj podobni 
tovarniškim dvoranam, raziskovalci pa 
strojnim mojstrom. Ti trije raziskovalci so 
delali pod vodstvom ruskega fizika Pjotra 
Kapice (1894 — 1984), ki je leta 1921 pripoto
val iz izmučene domovine v Cambridge k 
lordu Rutherfordu. Kapica je bil dolgo časa 

Rutherfordov ljubljenec. Rutherford je pri 
njem občudoval delovno vnemo in ustvarjal
ne dosežke. Kapica, sin carskega generala, 
je vedno živel onstran meja običajnega. 

Ljubil je delo s stroji in pri poskusih je 
ogromno tvegal. Ko ga je znanstvena akade
mija iz Moskve leta 1933 imenovala za svo
jega člana, se je Kapica odpravil na obisk v 
domovino. V svoji domovini pa je postal uje
tnik. Zadržali so^a v Moskvi, da bi pomagal 
pri gradnji elektro industrije Sovjetske zve
ze. Zgradili so mu nov inštitut, opremo zanj 
je poslal lord Rutherford. Za opremo je Sov
jetska zveza plačala angleški vladi 30.000 
funtov. Kapica se je naenkrat znašel v po
zlačenem ujetništvu. Ustvarjal je mnogo, to
da menjave raziskovalnih informacij ni bilo 
več. Zagrnila se je težka neprodušna zavesa. 

Tako ni bilo nič nenavadnega, če se je v 
dirkalnem avtomobilu sredi noči po Moskvi 
podil neznanec s sto in več kilometri na uro. 
Policija je neznanca pustila pri miru. To je 
bil ukaz samega Josipa Stalina. Neznanec je 
bil Pjotr Kapica. S hitrostjo je poskušal po
zabiti na preteklost. Neomejena hitrost pa 
mu je obenem budila tudi nove ideje ter bri
sala spomine na uspešna leta v tujini. Pjotr 
Kapica je leta 1978 prejel Nobelovo nagrado 
za fiziko za raziskave fizike nizkih tempera
tur. 

Ko je leta 1936 lord Rutherford prejel pr
vo in zadnje Kapičino pismo, je razumel vse. 
V njem mu piše: »Navsezadnje smo vsi le 
majhni delci tekoče snovi v strugi, ki jo ime
nujemo usoda. Srečni smo, če včasih malo 
zaidemo s poti ali splavamo na površje. To
da tok nas vodi in usmerja naprej...« 

Prisilno slovo Kapice ni prizadelo samo 
Rutherforda. Ekipa uspešnih fizikov se je v 
naslednjih letih razšla. Zavzeli so. vodilna 
mesta na drugih univerzah. Leto pozneje je 
lord Rutherford podlegel pri operaciji. Pio
nir jedrskih raziskav je umrl. Z njim je zna
nost izgubila raziskovalca, ki je skrivnostni 
svet atomov proučeval iz čiste ljubezni do 
resnice. 

Pospešeno nevtronsko bombardiranje 

Fermi je v Rimu leta 1934 obstreljeval 
elemente z nevtroni. Umetno vzbujena radi 
oaktivnost nekaterih elementov je trajala 1 
nekaj minut. Fermi in -asistenti so skrbni 
merili sprememhez občutljivimi aparatura
mi. Z nevtroni ni ustvaril novih elementov, 
temveč je z njimi razcepil jedro uranovega 
atoma. 
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PRIPRAVLJENOST 

JE VEDNO BOLJŠA 

KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 
(TITO) 

Novosti v izdelovanju biološkega orožja 
Mikroorganizme je lahko izdelovati in j im nato z umetnim postop

kom povečati agresivnost in strupenost. Tudi prenos in način uporabe 
sta lahka. Uporabo pa je mogoče prikriti z naravnimi epidemijami 
Trajanje inkubacije in okrevanja ter odstotek smrtnosti, kot jih prika
zuje preglednica 1. ustrezajo spontanim epidemijam,, pri čemer se ob 
ustvarjanju epidemij z agresijo te vrednosti zvečajo za 10 do 15 odsto
tkov. Pri inkubaciji se čas zmanjša za približno 10 odstotkov. V prime
ru okužbe vode in hrane velja naša pozornost biološkima toksinoma 
botuhn toksina, s povprečno smrtonosno dozo dve tisočinki miligrama 
na kilogram. Nekatere biološke agense uporabljamo neposredno za 
drugo vrsto so potrebni prenašalci. To so komarji, bolhe, uši, muhe, 
kobilice, klopi ipd. Komar anofeles prenaša povzročitelje malarije Pla
smodium vivaks, komar Edes Egypti pa prenaša virus rumene mrzli
ce. Bolhe prenašajo bacile kuge in povzročijo epidemijo. Bela uš pre
naša rikecije, povzročitelje pegastega tifusa. Klopi prenašajo virus na
lezljivega vnetja možgan. Muhe, okužene s šigelami.shranjene v za
bojnikih, je mogoče uporabiti za širjenje dizenterije. Miši in podgane 
so nevarne prenašalke povzročiteljev kuge. Zajce, kot prenašalce pov
zročiteljev tularemije, je mogoče zlahka zastrupiti. Konji, ovce prašiči 
m govedo so večkrat okuženi s travo, vodo in s piki žuželk. Ptice seliv-

1 ke je, kot navaja literatura, mogoče uporabljati za prenašanje kužnih 
snovi. 
P R E G L E D N I C A 1 

Slavko Tarman 

Jedrski raziskovalci 
S tragiko ovenčani kralji naših dni 



ŽELEZAR 

Rezultati gospodarjenja v prvem četrtletju 
Trimesečni rezultati so prvi, ki so pripravljeni po novem zakonu (še ne 

velja v celoti!) o celotnem prihodku in dohodku, upoštevana pa so tudi dolo
čila zakona o revalorizaciji družbenih sredstev. Novost je revalorizacijska 
podbilanca, katere eventualni negativni saldo bremeni tekoči poslovni re
zultat, pozitivni pa se direktno prenese v dobro poslovnega sklada. Posa
meznih sprememb v ugotavljanju poslovnega rezultata ne kaže navajati, 
bistveno pa je, da ta novi obračun pomeni večjo realnost, saj izloča fiktivne 
(inflacijske) prihodke in realneje vrednoti stroške. Pomeni torej korak v 
smeri realne ekonomije, še vedno pa mu lahko očitamo, da obravnava obre
sti kot odbitno postavko od dohodka in ne kot kategorijo poslovnih stroškov. 
Uvedba obračunskih novosti praktično onemogoča ocenjevanje finančnih 
rezultatov poslovanja na vseh ravneh. Dohodek in postavke njegove razpo
reditve imajo glede na lansko leto povsem drugo vsebino. Učinki se bodo v 
večji meri pokazali ob polletju in kasneje, saj je četrtletje prekratko obdob
je, da bi vsa določila zakona lahko v polni meri učinkovala. Posledica tega je 
sorazmerno visok znesek obračunanega dohodka. 

Rezultate je" zaradi vsebinske ne-
primerljivosti z lanskoletnimi bolje 

obravnavati v primerjavi z regijski
mi in republiškimi. 

V občini je zaostajanje kumulativ
nih proizvodnih rezultatov po treh 
mesecih še večje kot v prvih dveh v 
primerjavi z enakim obdobjem lani, 
po proizvodnih rezultatih pa zaosta

jamo v regiji in še bolj v republiki. 
Fizična produktivnost dela se je v 
občini zmanjšala z približno 2 %, zni
žala se je tudi v regiji, v SRS pa se je 
povečala. 

(v mio din) 

• J i 

zne
sek 

indeli 
.senic 
nom. 

:si I - ] 
B 

real. 

:n 1981 
Gore 

nom. 

71-11] 
njska 
real. 

: 1986 
SI 

nom. 
IS 
real. 

1. celotni prihodek 89.421 156 92 188 103 196 107 
2. porabljena sredstva 71.698 148 87 181 99 192 105 

— materialni stroški 51.619 157 192 204 
— amortizacija 6.924 191 112 199 109 210 115 

3. doseženi dohodek 18.359 210 124 221 121 215 118 
4. razporejeni dohodek 19.994 221 130 225 123 216 118 

— obresti 808 178 207 169 
5. doseženi čisti dohodek 11.274 201 118 215 118 210 115 
6. razporejeni čisti doh. 12.365 211 124 218 119 210 115 

— za bruto osebne dohodke 8.866 219 129 232 127 232 127 
— za neto osebne dohodke 6.321 214 126 225 123 227 124 
— za stanovanjsko gradnjo 352 203 226 223 
— za skupno porabo v TOZD 506 154 187 178 
— za razširitev mat. os. dela 2.014 197 116 172 94 137 75 
— za rezervni sklad 623 220 129 218 119 207 113 
— za druge potrebe 3 350 204 480 

7. izguba 2.271 621 365 423 231 219 120 
8. družbeni proizvod 25.282 204 120 217 119 214 117 
9. akumulacija 2.641 203 119 181 99 151 83 

10. sredstva za reprodukcijo 9.564 194 114 191 104 181 99 
Opomba: kot deflator je za SRS in za Gorenjsko uporabljen indeks rasti cen indu

strijskih izdelkov pri proizvajalcih; ta za republiko ustreza, za redijo pa je zaradi dru
gačne strukture gospodarstva že aproksimacija. Kot deflator za občino služi aritmeti
čna sredina indeksa rasti cen industrijskih-izdelkov1 pri proizvajalcih in rasti cen v 
črni metalurgiji (deflator 170). Tudi to je seveda aproksimacija, je pa boljše, kot če 
vzamemo isti deflator kot za republiko in redijo. Pogojuje ga specifična struktura go
spodarstva v občini. Sicer pa je izračunavanje deflatorjev- družbenega proizvoda sploh 
problem zase. . . . . 

Ekonomičnost je v občini nižja kot 
v republiki in še sploh v regiji, uči
nek revalorizacije (stroški) pa je re
lativno enako močan v vseh obrav

navanih asociacijah. Položaj občine 
se je glede na bruto dohodek, doho
dek in čisti dohodek nekoliko izbolj
šal, še močneje in brez "dvoma pa 

KAJ JE NOVEGA V SINDIKATU 
• V ponedeljek 1. junija, so se na 

skupnem sestanku zbrali predstav
niki družbenopolitičnih organizacij 
Železarne in ocenili potek razprave 
o osnutkih vseh šestih samouprav 
nih aktov, pregledali so tudi pripom
be delavskih svetov TOZD in delov
nih skupnosti in obravnavali ter po
trdili usmeritve za nadaljevanje dela 
pri pripravi predlogov teh aktov. 

Ocenili so, da je razprava o osnut
kih teh aktov tekla dobro, organizi
rano in konstruktivno. K temu je ve
liko pripomogla tudi inštruktaža, ki 
je bila organizirana za vse temeljne 
organizacije in delovne skupnosti 
pred razpravo. S takim načinom or
ganiziranja javnih razprav je treba 
še nadaljevati in ga sproti tudi do
grajevati, saj se je izkazalo, da take 
inštruktaže vodijo h kvalitetnejšim 
razpravam. 

Ugotovili so tudi, da so bile pri-
• pombe posredovane pravočasno, da 
so pripombe samoupravnih delovnih 
skupin temeljito pregledali in uskla
dili delavski sveti TOZD in delovnih 
skupnosti, strokovna komisija za 
pripravo teh aktov pa je že pripravi
la predlog za vključitev posameznih 
pripomb v samoupravne akte. O 
predlogu je razpravljal tudi odbor za 
samoupravne akte -in po razpravi 
sprejel sklepe o vključitvi posamez
nih pripomb. Naj pri tem poudarimo, 
da so bile upoštevane tudi številne 
pripombe na poglavje o časovnih do
datkih v samoupravnem sporazumu 
o delitvi sredstev za osebne dohodke 
in dela sklada_ skupne porabe. 

Podprli so tudi predlog odbora, da 
bodo spremembe osnutkov teh sa
moupravnih aktov, ki so nastale ria 
javni razpravi, objavlj-ene posebej, 
novi samoupravni akti pa bodo napi
sani pred sprejemanjem na referen
dumu. 

Predstavniki družbenopolitičnih 
organizacij so največ pozornosti po
svetili samoupravnemu sporazumu 
o delitvi sredstev.za osebne dohodke 
in- dela sklada skupne porabe (tako 
je bilo tudi v sami javni razpravi). 
Ugotovili so, da smo naredili po
memben korak k uresničevanju šte
vilnih zamisli in predlogov Za izbolj
šanje in dograditev sistema nagraje
vanja v Železarni Jesenice, vendar 
pa je treba proučiti možnosti uvelja
vitve tega sporazuma v praksi in po
samezne postopke terminsko opre
deliti. Informacija o tem. mora biti 
objavljena tudi v glasilu Železar. 

• Z aktivnostmi nadaljuje tudi 
odbor za pripravo delovnega tekmo
vanja kovinarjev. Na ponedeljkovi 
seji so ocenili organizacijske pripra
ve na tekmovanje in ugotovili, da bo 
za tekmovanje vse pripravljeno pra-' 
vočasno. 

Ugotovili so, da bi se morale osno
vne organizacije sindikata in mladi
na bolj vključiti v pripravo tekmova
nja, predvsem pa.več storiti za večji 
interes delavcev Železarne za to tek
movanje. Aktivnosti so potekale po
stopno in samo ponekod (Tehnične 
dejavnosti. Elektrode. Livarna), če
prav bi lahko tudi v ostalih obratih, 
saj se število poklicev za tekmova
nje iz leta v leto veča, tekmovanje pa 
dobiva vse večjo veljavo tako v Slo
veniji kot tudi v Jugoslaviji. 

Ob tej priložnosti tudi apeliramo 
ia osnovne organizacije sindikata in 
mladine, naj-pomagajo pri pripravi 
delovnih mest, na katerih bo poteka
lo tekmovanje za naše in druge de
lavce — tekmovalce. 

Vsem, ki bodo sodelovali na tek
movanju, želimo veliko uspeha. 

• Vpisovanje obveznic za Crveno 
zastavo še poteka. 

Sindikat Železarne 

glede na akumulacijo ter sredstva za 
reprodukcijo. Izgube so relativno 
najbolj porasle v občini (indeks 621), 
izguba predstavlja 86 % izkazane 
akumulacije iz tekočega poslovanja, 
v regiji 55 in v republiki tudi 86 %. To 
kaže, da izgube postajajo vedno bolj 
pereč problem in da bo končno treba 
začeti z akcijami .za saniranje gospo
darstva in. družbe ter prenehati s pri
ljubljeno prakso socializacije izgub. 
Na Vrsti so likvidacije in stečaji 

brezperspektivnih podjetij ter od
puščanje oz. zamenjave nesposob
nih in nedelavnih kadrov, predvsem 
vodilnih in vodstvenih, preti poveča
na brezposelnost. To ni pisanje na 
pamet in tudi seveda ni od včeraj. 

Izguba v gospodarstvu "občine ob
sega v regijski 25,4 %, lani pa je ta 
delež znašal 17,3 %. Nerealiziranih 
prihodkov je bilo za 9.054 mio din, to
rej za 6.783 mio din več, kot so izka
zane izgube iz tekočega poslovanja. 

(v 000 din) 

znesek izguba Indeks 
neplačani 

prihodki po 
staniu na dan 

31/3-1987 

poprečno št 
zapos. po 

stanju konec 
mes. 

industrija (8 OZD) 1.624.790 697 218.287 1.071 
gozdarstvo (1 OZD) 33.079 411 — 53 
gradbeništvo (2 OZD) 54.499 12.287 161 
promet in zveze Q OZD) 537.808 - 511 78.392 528 
gostin. in turizem (2 OZD) 21.075 . 263 14.078 142 
GOSPODARSTVO 2.271.251 621 328.778 2.023 

Izgube je v globalu skoraj sedem
krat več kot neplačanih prihodkov 
pri izgubarjih, pa tudi v okviru vsa
kega področja dejavnosti je je več 
kot teh prihodkov. Z izgubo je poslo
valo 14 TOZD: Elektrarna Moste 
(311,9 mio- din), Elektro Žirovnica 
(129,7 mio din), Izolirka Jesenice 
(43,6 mio din), Kovin Jesenice 
(32,6 mio din), Kovinar — Kovinska 
predelava Jesenice (0,5 mio din), 
Iskra P T N Blejska Dobrava 
(1.006,8 mio din), Gradbinec BŽO 
(71,6 mio din), Klavnica Jesenice 
(28,1 mio din), Gozdarstvo Jesenice 
(33,1 mio din), Gradbinec — Družbe^ 
ni standard (7,4 mio din), El im Jese
nice (47,1 mio din), ŽG TOZD za pro
met Jesenice (537,8 mio din), Gostin
stvo Gozd Martuljek (15,5 mio din) 
in Gorenjka — TOZD Gostinstvo 
(5,6 mio din). Od tega je bilo 
635,5 mio din tako imenovane izgube 
na substanci ali 28 % skupne izgube. 
Izkazali so jo v Elektrarni Moste 
(121,7 mio din), in v Iskri (513,8 mio 
din). V zadnji bodo letos hude teža
ve, ker v DO Telematika namerava
jo položaj sanirati tudi z odpušča
njem precejšnjega števila delavcev, 
kar bo imelo posledice tudi za občino 
Jesenice. V skupni izgubi gospodar
stva je še za 545,6 mio din nekritih 

obveznosti iz dohodka, in sicer: Elek
trarna Moste 131,1 mio din. Iskra 
209,2 mio, Gradbinec BŽO 7,5 mio in 
ŽG TOŽD za promet Jesenice 
197,8 mio din. 

Indeks rasti obresti za kredite 
sam po sebi ne pove ničesar, saj je 
na tem področju prišlo do korenitih 
obračunskih sprememb. 

Tudi kazalci kvalitete gospodarje
nja kažejo, da se je položaj občine v 
regiji in v republiki nekoliko popra

vil . A l i gre za trenutno izboljšanje 
ali za dolgoročnejši preobrat, je zdaj 
še težko reči — resnejše komentarje 
bodo omogočili polletni"in devetme
sečni obračuni. Po deležu izvoza v 
celotnem prihodku smo še vedno 
zadnji, vendar smo v primerjavi z 
enakim obdobjem lani močno napre
dovali. Produktivnost dela je v obči
ni najvišja in se je tudi realno mo
čno povečala, ekonomičnost je neko
liko nižja kot v regiji in v republiki, 
vendar se popravi j a^hitreje kot v pri
merjanih asociacijah, stanje in dina
mika bruto in neto rentabilnosti vli
vata optimizem, enako pa velja tudi 
za delež akumulacije v dohodku. Za
enkrat smo torej lahko zadovoljni, 
če bomo lahko še naprej in v kolik
šni meri, je pa, kot že rečeno, zaen
krat še vprašanje. Poprečna plača v 
gospodarstvu je bila najnižja v obči
ni in se je'tudi relativno najmanj po
večala v primerjavi z enakim obdob
jem lani. Poprečni realni porast zna
ša 5,7 %. Če poleg višine poprečne 
plače upoštevamo še poprečno kvali
fikacijo, ne moremo več trditi, da je 
bila poprečna plača v gospodarstvu 
občine v primerjavi z regijo in repu
bliko slaba. 

Sredstva za naložbe so se realno 
povečala, v prvem četrtletju so v 
S D K evidentirali 7.798 mio din izpla
čil za naložbe v osnovna sredstva v 
gospodarstvu in v negospodarstvu. 
Izplačila so v gospodarstvu porasla 
za 21,6%, močno so se povečala na 
področju obrti in stanovanjsko ko-

• 
Jeseni 

znesek 
ce-

ind 
Gorenj 

znesek 
ska 

ind 
SRE 

znesek ind 

— delež izvoza v celot, prihod. 
(%) 7,1 131 10,6 85 9,5 94 
dohodek na zaposlenega (v 

211 000 din) 1.521 210 • 1.517 216 1.368 211 
— ekonomičnost (v din) 125 106 129 104 127 102 
— dohodkovna sposobnost (v %) 8,0 129 9,9 129 8,8 110 
— akumulacijska sposobnost (v 

. %) 1,2 77 
— akumulacijska sposobnost (v 

. %) 1,2 133 1,4 100 1,2 77 
— reprodukcijska sposobnost (v 

2,8 93 %) 4,2 120 3,5 109 2,8 93 
— delež akumulacije v dohodku 

(v%) 14,4 97 14,5 81 13,3 70 
— sredstva za naložbe (v mra 

din) 8,9 - 192 36,2 189 280,3 177 
— izplač. neto OD na delav. 

(mesečno poprečje v 000 din) 174,5 214 179,1 220 178,5 224 

Jubilanti dela 40 - letniki 

Zdravko Črv 
." '•. Zdravko Črv je začel delati v naši železarni novembra 1945. leta, ko se je 
zaposlil kot tekač na lahki progi V obratu Javornik I. Ker je bil priden dela
vec, je sčasoma napredoval do prvega dvigalca, ko pa je bil na Jesenicah 
ustanovljen delavski tehnikum, je ob delu dokončal šolo za metalurškega 
tehnika. Zaradi pridobljene izobrazbe je kmalu napredoval do asistenta, le
ta 1962 pa je postal obratovodja Javornika I. 

»Ko sem bil še tekač na progi, je 
bilo delo zelo težko, saj so bili va
lj anci, s katerimi smo morali teči, 
težki tudi do 120 kilogramov. Zato 
smo pol ure delali, pol ure pa počiva
l i , tako delo pa je bilo takrat tudi be
neficirano. 

Ko smo leta 1948 na Javorniku na 
progi 230 organizirali mladinsko bri
gado, sem prevzel delovno mesto 
zankarja. Ker je mladinska brigada 
pod mojim vodstvom na svoji dnini 
zelo dobro delala, sem bil imenovan 
za udarnika. 

Leta 1954 sem po vrnitvi iz J L A 
postal delovodja ene izmene in tako 
eden najmlajših delovodij v Železar
ni. Javornik I je bil za Železarno zelo 
pomemben; v njem je delalo 715 de
lavcev, od leta 1962 pa je imel tudi 
vedno večjo proizvodnjo in kvaliteto, 
saj smo na težki progi naredili do 
150 tisoč ton letno. 

1970 leta sta me takratni direktor 
Železarne in direktor proizvodnje 
povabila na razgovor glede prevze
ma sedanje Valjarne žice in profilov. 
Tako sem februarja 1971 poleg Ja
vornika I vodil še žično valjamo, ki 
je še v istem letu dosegla načrtovano 
proizvodnjo dvesto tisoč ton valjane 
žice. 

Veliko svojega prostega časa sem 
namenil družbenopolitični aktivno
sti, zato sem 1975. leta postal pred
sednik O K SZDL Jesenice, leta 1982 
pa sem se vrnil v Železarno in v sek
torju novogradenj prevzel vodenje 
investicijskega razvoja valjarn. 

V povojnih časih smo bili mladi v 
Železarni zelo prizadevni in smo 
svoje delo vestno opravljali, zato tu
di glede napredovanja nismo imeli 
problemov. Tudi vzgojeni smo bili 
tako, da je treba dobro delati, zato 
smo se radi učili pri starejših, bolj 
izkušenih delavcih, ki pa tudi nam 
niso vedno zaupali vseh svojih skriv
nosti. .! . . . ." •" 

Mladi včasih nismo bili nič druga
čni, kot so danes, le vodili so nas 
drugače. Včasih smo bili motivirani 

le tako, da smo razmišljali, kako bi 
določeno nalogo čim bolje in čim 
prej opravili in ne obratno. Zato tudi 
tega, da kdo določene naloge ni na
redil, ni bilo slišati. 

Ko sem bil še delavec na lahki 
progi, pozimi zaradi pomanjkanja 
vode velikokrat nismo delali, zato so 
mlajše delavce porazdelili po drugih 
obratih, pa se nismo nič pritoževali. 

Tudi" ko sem postal delovodja, so 
od nas zahtevali red in odgovornost. 
Vsak dan smo morali na obratovod-
stvu poročati, kaj se dogaja pri delu 
in med ljudmi, zato smo morali ved
no priskrbeti natančne podatke. Ta
ko smo pridobili delovne navade in 
znali ceniti dobro delo vsakega de
lavca, ker smo izhajali iz istega oko
lja in smo delo tudi dobro poznali. 
Napredovanje na delovnem mestu je 
bilo zelo pozitivno, saj je mojster de
lo poznal, ga organiziral in nadziral, 
danes pa povsod ni več tako. 

Kot obratovodja sem kasneje ved
no mislil tudi na delovne pogoje in 
počutje delavcev. Veliko več sem bil 
z delavci, kot so današnji obratovo-
dje, saj je bil to najboljši način, da 
vidiš in slišiš, kaj delajo in kako mi
slijo, kaj jim je všeč in kaj ne. Če so 
namreč delavci zadovoljni, če je delo 
dobro organizirano in če so delavci 
prav motivirani, začnejo sami izloča
ti nedelavne člane kolektiva.« 

Zdravko ni nikdar imel veliko pro
stega časa, saj je bil vedno tudi druž
benopolitično aktiven, predvsem v 
republiških in zveznih sindikalnih 
organizacijah, dve leti pa je bil.tudi 
predsednik delavskega sveta Žele
zarne. Tisto malo prostega časa, ki 
mu je ostal, je preživel v hribih, po
sebno rad pa hodi na železarske po
hode. 

Ko se bo ob koncu meseca upoko
j i l , bo imel veliko več časa za pohode 
v.hribe in opravke okoli hiše, brez 
dela v družbenopolitičnih organiza
cijah in društvih pa tudi potem ne bo 
šlo. - ~ 

Lilij ana Kos 

munalne dejavnosti. 
Sredstva na žiro računu gospodar

skih OZD so se-še najmanj povečala 
(relativno) v občini, denarna sred
stva na žiro računih uporabnikov 
družbenih sredstev so bila konec 
marca za 15 % nižja od konca febru
arja, od konca marca lani pa za 55 % 
višja. Delež gospodarstva se je v pri
merjavi z lani močneje znižal, ven
dar ne na račun industrije.. Tekoča 
likvidnost se ni izraziteje poslabšala, 
zadržuje se v sorazmerno ne
ugodnem položaju, vendar je rela
tivno boljša kot v regiji in v republi
ki . V vseh treh mesecih je bila rast 
prejetih kreditov dokaj visoka, v ve
čini so kratkoročne narave. Gospo
darske OZD šo imele v poprečju za 
55 % več najetih kreditov za obratna 
sredstva kot v poprečju lani. Od lan
skega marca se je skupna zadolže
nost pri bankah povečala za 84 %: 
bolj so porasli dolgoročni krediti (za 
176 %) kot kratkoročni (za 42 %). De
lež dolgoročnih kreditov se je pove
čal bd 31 % lani na 47 % letos. Naj
bolj se je povečal delež kratkoročnih 
kreditov za izvoz blaga in storitev 
(350 % porast), zmanjšal se je delež 
kratkoročnih kreditov z rokom vra
čila nad 3 mesece. Dolgoročni krediti 
so bili v največji meri dodeljeni za 
pokrivanje trajnih obratnih sred
stev. 

V globalu smo torej z rezultati lah
ko zadovoljni — gre za poprečne ka
tegorije, v posameznih ČZD so ti se
veda različni, v nekaterih celo obup
no slabi. Zaradi tega bo v občini tre
ba v nekaterih primerih poseči po 
radikalnih ukrepih, pa naj bodo ti še 
tako nepopularni in nezaželeni. Go
spodarska situacija postavlja to pred 
nas kot imperativ, pa tudi sicer ve
lja, da je bolje (in tudi smiselno!) 
zvoniti prej kot pa šele po toči. Ne 
smemo pozabiti, da ob polletju stopi 
v veljavo zakon o sanaciji in o prene
hanju OZD, ki bo imel hude posledi
ce za marsikatero OZD (lahko, da ce
lo katastrofalne), za družbo pa zdra
vilne, seveda, če se bo vzporedno 
spremenila v potrebni smeri, tudi 
ekonomska politika. Če ta pogoj ne 
bo izpolnjen, bomo imeli same po
grebe in nič rojstev, kar pa seveda 
ne more biti perspektivno. 

Sašo Vrdoljak 
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indeks I—III 1987/1—III1986 
Jesenice Gorenjska SR Slovenija 

1. fizični obseg industr. proizv. 98,2 100,4 101,8 
v črni metalurgiji 100,3 

2. cene industr. izdelkov pri 
proizvajalcih 182,9 

3. v črni metalurgiji 157,5' 
4. cene življ. potrebščin . 202,4 



ŽELEZAR 

Krajani Podmežakle ogorčeni nad 
neučinkovitostjo občinskih organov 

nimajo rešenih problemov garažira-
nja svojih avtomobilov. Res sov tem 
času že začeli odstranjevati barake 
na mestu, kjer bodo začeli graditi 
dva stolpiča, okolica spominskega 
parka pa še vedno čaka na rešitev, 
čeprav je bilo že lanskega septem
bra sklenjeno, da se dva objekta ta
koj odstranita. -

Prebivalci krajevne skupnosti 
Podmežakla, pa tudi drugi, se upra
vičeno prašujejo o vzrokih, zakaj v 
osmih mesecih ni bil uresničen 
sklep o rušenju dveh divje zgrajenih 
objektov, ki najbolj kvarita izgled 
spominskega parka in spomenika 
padlim borcem NOV in žrtvam faši
stičnega terorja. V nekaterih sloven
skih občinah so porušili.cela divje 
zgrajena naselja zaradi varstva oko
lja in urbanistične discipline. Ker so 
pri oblikovanju sklepa, da se objekta 
rušita takoj, sodelovali predsednik 
izvršnega sveta in predsednik Komi
teja za urejanje prostora in varstvo 
okolja, poleg predstavnikov kraje
vne skupnosti, lahko razmišljamo le 
o neodgovornosti odgovornih za 
uresničitev sklepa, saj je ukrep za
konit oziroma podprt z občinskim 
odlokom. Zaradi take nedoslednosti 
in neodgovornosti se na mestnem 
območju in tudi drugod divje in 
predrzno gradijo novi provizoriji. In 
ne nazadnje gre tudi za skladnost 
besed in dejanj, kar je največja mo
ralna vrednota vsake družbe, torej 
tudi naše, in skrajni čas je, da jo za
čnemo dosledno uresničevati po
vsod, kajti prav nespoštovanje te 
vrednote razburja prebivalce in j im 
vliva nezaupanje v tiste, ki bi morali 
ščititi njihove interese in prisluhniti 
njihovim problemom in težavam. 

19. zbor gorenjskih 
aktivistov in borcev NOV 

Gostitelji letošnjega tradicionalnega srečanja aktivistov, borcev NOB, 
delovnih ljudi in občanov so prebivalci občine Kamnik. Na tiskovni konfe
renci smo lahko slišali, da priprave nemoteno potekajo, pričakujejo pa okoli 
5000 udeležencev. Zbor gorenjskih aktivistov in borcev NOB bo v nedeljo, 14. 
junija, ob 11. uri na znanem prireditvenem prostoru na hipodromu v Ko
mendi pri Kamniku. 

Slavnostni govornik bo predsed
nik republiške konference SZDL 
Slovenije Jože Smole. Pripravili bo
do tudi bogat kulturni in zabavni 
program. Vsakoletni zbor aktivistov 
in borcev je povezan z revolucionar
nimi izročili naše preteklosti, za so
cialistično zvezo pa je to velik dogo

dek, ki naj pomeni novo mobilizacijo 
aktivnosti na vseh področjih, kjer se 
srečujemo s težavami. Gostitelji v 
Kamniku letos želijo dati poudarek 
nekdanjim partizanskim potem, ki 
so med narodnoosvobodilno borbo 
vodile z Gorenjske na Štajersko. 

J.R. 

in vozilo za prevoz kontejnerjev, pri
čakujemo pa jih šele v tretjem ali če
trtem tromesečju tega lega. V začet
nem obdobju bo odvoz odpadkov na 
Malo Mežaklo moten, zato prosimo 
občane, da to sprejmejo z razumeva
njem. Prizadevali si bomo uvesti 
dvoizmenski odvoz odpadkov, ven
dar nas pestijo veliki kadrovski pro
blemi. Dela pri odvozu odpadkov na
mreč veljajo za najbolj neprijetna in 
jih splošno mnenje malo ceni, zato 
tudi nikdar niso ustrezno ovrednote
na. 

Ponovno prosimo občane od Moj
strane do Rodin, naj v poletnih me
secih strpno sprejmejo morebitne iz
pade odvoza smeti na posameznih 
območjih. Kovinar Jesenice 

TOZD Komunalne službe 

Dominvest dela za 361 hiš kar »na črno 
O razsežnosti stanovanjskega gospodarstva pogosto razmišljam, včasih 

tudi s prispevki v Zelezarji, in čakam, da se mi pridruži še kdo. Na tej njivi 
je še dosti plevela. 

Še najbolj me zanima gospodarje
nje in upravljanje z družbenim sta
novanjskim skladom. Ugotavljam, 
da temu vprašanju namenjamo pre
malo pozornosti, predvsem gospo
darnemu ravnanju, samoupravni or
ganiziranosti in učinkom njenega 
ravnanja. Ni pregleda nad delom DO 
Dominvest Jesenice, ki je vključena 
v to področje, nad njenim vplivom in 
učinki njenega delovanja. 

Vzemimo, da je v naši občini zna
šala vrednost družbenega stanovanj
skega sklada 31. decembra 1986 
27.504,376.876 din 

in je zato prav, če smo v tem raz
mišljanju konstruktivno kritični. 

To pomembno družbeno bogastvo 
je po zakonu o stanovanjskem go
spodarstvu (ZSG) zaupano v gospo
darjenje in upravljanje stanovalcem 
v skupnostih stanovalcev, opravlja
nje določen del in nalog, pa (ne) po
godbeno DO Dominvest Jesenice. 

Kako je z našo samoupravno or
ganiziranostjo? Zadržimo se najprej 
pri tem problemu. Stanje in razmere 
v naši občini na tem področju so iz
vor številnih težav in neprijetnosti, 
negospodarnega ravnanja, konflik-
tnih situacij, kršitev samoupravnih 
pravic in nezakonitega odločanja. 
Kar je tudi posledica neodzivnosti 
družbenopolitičnih organizacij in od
govornih organov v občini. 

Po zakonu, k i velja od leta 1981, je 
samoupravna organiziranost stano
valcev urejena takole: (povzeto zelo 
okvirno) 

• skupnost stanovalcev je pravna 
oseba in zajema vse stanovalce v hi
ši z naslednjimi organi: 

• zbor stanovalcev sestavljajo 
polnoletni delegati vsakega stanova
nja in poslovnega prostora v hiši, 

• hišni svet je izvršili organ zbora 
stanovalcev in ima nekatere samo
stojne naloge, ki so posebnega druž
benega pomena, 

• samoupravna delavska kontro
la je novost v hišm samoupravi. Ta 
nadzira pravilnost dela zbora stano
valcev in hišnega sveta. 

Oblike samoupravljanja stanoval
cev so še: 

— svet stanovalcev pri krajevni 
skupnosti, ki ga sestavlja po en dele
gat iz vsake hiše v družbeni lasti. To 
je delovno telo, k i usklajuje in rešu
je probleme, ki se pojavljajo v bival
nih okoljih v K S . Njihovo vlogo in 
položaj upredeljuje statut K S . 

— samoupravna stanovanjska 
. skupnost (SSS) na nivoju občine ima 
obsežne in pomembne naloge, ki j ih 
ureja njenstatut-insamoupravni spo
razum o temeljih razvoja SSS za 
sredjeročno obdobje in družbeni do
govor. 

— enota stanovanjske skupnosti 
(za območje več sosesk ali KS) se 
lahko ustanovi s samoupravnih spo
razumom, s. katerim se opredelijo 
naloge, postopki idr. (84. in 85. člen 
ZSG) z namenom neposrednega 
uresničevanja samoupravnih pravic, 
posebnih interesov in potreb. Samo
upravno se delegatsko navezujejo 
na skupščino SSS na nivoju občine. -

— Zvezo stanovanjskih skupnosti 
SR Slovenije ustanovijo, stanovanj
ske skupnosti občin z namenom us
klajevanja stališč, reševanja in ures5-
ničevanja nalog, ki so skupnega po- . 
mena. 

Vrnimo se k naslovu tega prispev- -
ka. 

Iz poročila Dominvesta, poslanega 
O K Z K S Jesenice, sem prepisal ne
kaj podatkov in stvari, ki j ih bom na
vedel v nadaljevanju. Moram pove
dati, da mi je za potrebe tega pri
spevka dal Dominvestovo poročilo 
na razpolago član delovne skupine 
pri komiteju, k i se ukvarja s vpraša
nji stanovanjskega gospodarstva v 
naši občini. Po podatkih Dominvesta 
je v občini: 

— 456 družbenih stanovanjskih 
hiš, v katerih je 5.414 stanovanj, 

— v 214 hišah je organizirana hi
šna samoupava, 

— v 242 hišah ni organizirane hi
šne samouprave. 

Koliko je hiš, v katerih so sicer iz
voljene, hišne samouprave, pa ne 
opravljajo svojih nalog, tega podat
ka v tem poročilu ni. 

Na podlagi 46. člena ZSG je stanje 
(ne)pogodbenih odnosov hiš oziroma 
hišnih svetov z Dominvestom (prej 
BUSP) naslednje: 

— leta 1985 je BUSP poslal v pod
pis pogodbe 256 hišam, pogodbo je 
podpisalo 138 hišnih svetov. 

— januarja 1986 je Dominvest (na
sledil je BUSP) poslal anekse k po
godbi z BUSP-om — le 138 hišnim 
svetom: od teh je aneks podpisalo 95 
hišnih svetov (podčrtal V.B.) 

Tako je torej dejansko stanje po
godbenih odnosov ed skupnostjo sta
novalcev in Dprninvestom glede na 
citirano določilo ZSG. 

Na Dominvestu j ih zaradi neureje
nih pogodbenih odnosov s hišnimi 

sveti ne boli glava. V svojem poroči
lu pravijo takole: 

»Čeprav so ti odnosi povsem neu
rejeni, Dominvest opravlja dela, kot 
da.je pogodba sklenjena oziroma or-
ganirana hišna samouprava.« 

Tako po domače pa spet ne gre, 
kajti Dominvest pridobiva del svoje
ga dohodka iz pravno neurejenih 
razmerij in v nasprotju z določilom 
ZSG. Da mi ne bi očitali zlonamerno-
sti, si oglejmo to določilo. Zakon o 
spremembah - in dopolnitvah ZSG 
(Ur. 1. SRS. št. 1/86) v 16. členu spre
minja prvi odstavek 77. člena ZSG 
(Ur. 1. SRS. št. 3/81) in se glasi tako
le: .-

»Če v skupnosti stanovalcev niso 
izvoljeni organi ali če ne opravljajo 
nalog prenese stanovanjska skup
nost po lastni pobudi ali po predlogu 
pristojnega organa KS na OZD, ki 
opravlja strokovne naloge in opra
vlja pri gospodarjenju s stanovanj
skimi hišami, dolžnost, da v imenu 
zbora stanovalcev in hišnega sveta 
ter v breme sredstev upravljanja 
stanovanjske hiše opralja nujne na
loge.« (podčrtal V.B.) 

Iz citiranega poročila Dominvesta 
in ZSG je nedvomno vidno, da Do
minvest pridobitniško razlaga nave
deno stanje. To trditev opiramo na 
dejstvo da stanovanjska skupnost še 
nikoli doslej ni prenesla na Domin
vest dolžnost opravljanja nujnih na
log za hiše v družbeni lasti, k i niso 
izvolile organov hišne samouprave, 
ali če ti ne opravljajo nalog, (podčr
tal V.B.) ne na lastno pobudo in ne 
na osnovi predlogov pristojnih orga
nov krajevnih skupnosti. Na Domin
vest pa take dolžnosti ni prenesel tu
di pristojni občinski upravni organ, 

kot v končni konsekvenci določa 
drugi odstavek 77. člena ZSG. 

Stanje, kakršno je v naši občini že 
od leta 19-81 dalje glede neizvoljenih 
in nedelujočih organov hišne samou
prave in nepogodbenih odnosov z 
BUSP-om oz. Dominvestom, je po 
ZSG nedopustno in pomeni nejgovo 
kršitev. Grešnike lahko pokažemo s 
prstom. 

Nerazumljivo je, da glede neorga
niziranih in nedelujočih organov hi
šne samoupravne ne ukrepajo odgo
vorni dejavniki v občini, saj gre tudi 
za vlogo in naloge civilne zaščite v 
hišnih svetih. 

Navedeno nas pripelje do ugotovi
tve, da Dominvest že od januarja 
1986 pridobiva del svojega dohodka 
od 361 hiš v družbeni lasti, s kateri
mi nima urejenih pogodbenih odno
sov. Na Dominvest pa tudi ni bila 
prenesena dolžnost v skladu z zako
nom, da za te hiše v imenu zbora sta
novalcev in hišnega sveta opravlja 
nujne naloge. Zato je dolžnost skup
ščine Samoup. stanov, skup. Jeseni
ce, da ustrezno popravi zaključni ra
čun Skupnosti stanovalcev o. uzvrši-
tvi finančnega načrta za leto 1986, 
predvsem pri stroških upravljanja 
OZD po pogodbi (Dominvest — op. 
B.B) 47.969.000 din. 

Stroški upravjanja po pogodbi se 
nanašajo na 95 hišnih svetov s po
godbenim odnosom. Za 361 hiš se 
naj določi primeren znesek, v prime
ru retrogradnega prenosa dolžnosti 
na Dominvest, da v imenu zbora sta
novalcev in hišnega sveta začasno 
opravlja nujne naloge. 

V skladu s popravkom za leto 1986 
je potrebna tudi korekcija finančne
ga načrta .skupnosti stanovalcev za 
leto 1987. 

Jesenicejfoto: I. Kučina) 

Naj bo o tem zaenkrat dovolj, ven
dar je že zadnji čas, da se nekaj pre
makne in spravi v utečene kolesnice. 

Upam, da je v občini in predvsem 
na Jesenicah na zalogi še dovolj vo-. 
Ije in pripravljenosti, da se najprej 
vzpostavi tvorna in delujoča baza za 
ustreznejše delovanje in urejanje 
zadev in stvari s tega področja. To bi 
kazalo urediti, preden v zadevo pose
že pristojna republiška institucija. 

Viktor Brun 

Koliko je še 
kulturne 

zavesti v KS 
Hrušica? 

Takšno vprašanje si upravičeno 
lahko zastavimo po sobotnem neu
spelem občnem zboru DPD Svoboda 
Ivan Krivec Hrušica. Navzoči so bili 
pravzaprav le člani upravnega odbo
ra, ostalim članom društva pa se 
očitno ni zdelo vredno priti in sku
paj z vodstvom Svobode pregledati 
in oceniti delo ter se predvsem po
govoriti o zelo" aktualni problemati
k i . Na Hrušici je bil namreč včasih 
živahen kulturni utrip, sedaj pa se 
nikomur več ne ljubi delati. Ni 
ustrznega strokovnega kadra, pro
grami društev se ne izvajajo in še bi 
lahko naštevali. 

Delni vzrok za slabo udeležbo na 
sobotnem občnem zboru je moč iska
ti morda v tem, da so prepozno po
slali vabila, vendar kar ni mogoče 
verjeti, da nihče ni slišal objav preko 
radijske postaje Triglav, bral tedni
ka Zelezar ali plakatov. Dovolj zgo
daj so vabilo dobili predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij in 
vseh društev, pa j ih prav tako ni bilo 
na občnem zboru, ki ga potem zaradi 
slabe udeležbe sploh ni bilo. 

Člani upravnega odbora DPD Svo-
.boda Ivan Krivec Hrušica so se odlo
čili, da bodo občni zbor ponovno skli
cali v soboto, 30. maja, ob 19. uri v 
mali dvorani doma družbenih orga
nizacij. Po končanem občnem zboru 
o tudi družabno srečanje, vendar čla
ni upravnega odbora upajo, da bodo 
vsi, ki še niso izgubili zaupanja v 
kulturo, prišli že na sam občni zbor. 
Vsaka pobuda in misel za uspešnej
še delo bo še kako dobrodošla. 

- J.R. 
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Prebivalci krajevne skupnosti Podmežakla so ogorčeni nad 
neučinkovitostjo občinskih organov pri odstranjevanju barak oziroma 

provizorijev ob spominskem parku. Lastniki se posmehujejo nad nemočjo 
zakonitega urejanja okolja, posamezniki pa še kar naprej divje gradijo. 

sti l . maja in na vogalu spommsiceg 
parka in drugi, ki še ni bil dokončno 
zgrajen, takoj odstranita, ostale črno 
zgrajene kolibe pa se uredijo v pove
zanosti s komunalno ureditvijo. Ker 
se stvari niso nikamor premaknile, 
je bilo na seji zbora krajevnih skup
nosti postavljeno še delegatsko vpra
šanje, dana pa je bila tudi pobuda 
krajevne skupnosti, kako ugotoviti 
lastnike barak. Vse to je bilo, poleg 
drugih problemov, ponovno iznešeno 
na razgovoru med predstavniki Sku-
ščine občine in krajevne skupnosti 
januarja letos. Dogovorjeno je bilo, 
da bo predsednik Komiteja za ureja
nje prostora in varstvo okolja kraje
vni skupnosti pisno sporočil rok ru
šenja barak, priče tek komunalnega 
urejanja in gradnje dveh stolpičev. 

V začetku marca je Komite za ure
janje prostora in varstvo okolja 
Skupščine občine res poslal dopis 
krajevni skupnosti, v katerem potr
jujejo ugotovitve krajevne skupno
sti, da lesene barake kvarijo izgled 
mesta in krajevne skupnosti in da so 
poleg tega stalna nevarnost glede 
požarne varnosti, kakor tudi iz epi
demiološkega stališča. Nadalje, da 
so bili leseni provizoriji zgrajeni 
brez kakršnihkoli dovoljenj ali so
glasij lastnikov zemljišč in da bodo 
morali zaradi gradnje dveh stolpi
čev, k i naj bi j ih zgradili letos, od
straniti lesene provizorije, hkrati pa 
bodo naročili projekt garaž, s čimer 
bi dali možnost graditve garaž stano
valcem, ki so naseljeni v blokih in še 

Že dalj časa se na različnih sejah 
in sestankih družbenopolitičnih or
ganizacij in krajevne samouprave v 
Podmežakli izpostavlja vprašanje 
bolj skrbnega odnosa do okolja ozi
roma boljše komunalne ureditve te
ga starega delavskega naselja. Še 
posebno ostre so bile zahteve po ure
ditvi spominskega parka* s spomeni
kom padlim borcem NOV in žrtvam 
fašističnega terorja, ob katerem so 
zrasle različne barake, kar zelo kazi 
okolje, da ne omenjamo pietete do ti
stih, ki j im je bil spominski park s 
spomenikom zgrajen s prostovolj
nim delom zlasti borcev NOV pa tudi 
drugih krajanov. Samo dvajset čla
nov ZB NOV iz 27. organizacijske 
enote je v leto 1951 opravilo 7.490 
prostovoljnih ur, med njimi so posa
mezniki celo žrtvovali svoj letni do
pust. In zato ni nič čudnega, da so še 
zlasti borci NOV in starejši krajani 
ogorčeni in hkrati užaljeni ob nemo
či pristojnih organov pri reševanju 
tega vprašanja. 

V tem tednu namreč poteka na
tanko eno leto, ko je krajevna skup
nost Podmežakla na ta problem opo
zorila Komite za urejanje prostora 
in varstvo okolja pri Skupščini obči
ne Jesenice in ga prosila za ustrzno 
pomoč pri urejanju tega vprašanja. 
Toda šele, ko je krajevna organizaci
ja ZB NOV prosila občinski odbor 
ŽZB NOV za intervencijo, je izvršni 
svet Skuščine občine septembra lan
sko leto poslal na ogled posebno ko
misijo. Enoglasen sklep komisije je 
bil, da se objekta, in sicer prvi ob Ce-

Odvoz odpadkov na deponijo 
Mala Mežakla 

Koncem meseca aprila letošnjega leta smo bili v komunalnem podjetju 
Kovinar TOZD Komunalne službe oziroma v občini Jesenice postavljeni 
pred dejstvo, da od 1. junija 1987 dalje ne bo mogoče več odlagati odpadkov v 
Maznikovo jamo na Hrušici zaradi gradnje nove magistralne ceste proti 
Kranjski gori. 

Dograditev ceste na Malo Mežaklo 
nam je omogočila, da smo 1. junija 
pričeli odvažati odpadke iz območja 
od Mojstrane do Rodin na novo cen
tralno deponijo. S spremembo loka
cije odlagališča so se prevozne poti 
komunalnih vozil podaljšale za 4 km 
pri posameznem odvozu.. Posebno 
vozilo za prevoz stisnjenih odpadkov 
iztresa odpadke povprečno 2 do 3 
krat dnevno, vozila za prevoz kontej
nerjev od Mojstrane do Rodin pa 
povprečno 25 krat dnevno. Iz števila 
iztresanj na deponiji je razvidno, da 
se bodo prevozne poti znatno podalj
šale. 

Velik problem pri odvozu odpad
kov predstavlja iztrošenost voznega 
parka. Pomladi 1987 smo vplačali vo
zilo za prevoz stisnjenih odpadkov 



Edo Torkar 

Kako sva z Ano lezla na Kališče 
Bilo je neke puščobne, ampak za

res skrajno puščobne majske sobote, 
ko sem se brez cilja, sam sebi v ža
lost in napoto, neodločen in zbegan 
kot vetrnica na križišču sedmerih 
vetrov (kot bi rekel Ervin Fritz}, poti
kal po deževnih kranjskih ulicah, 
mlahavo premišljujoč, kje bi zabil 
ostanek dneva: v kinu, na kegljišču, 
ali v najbližji gostilni. No, najbrž bi 
še dolgo tako razpenjal svoja raztr
gana jadra, če se mi ne bi na avto
busni postaji prismejale naproti — 
podobne dvem majhnim Bohinjskim 
jezercem — sinje oči Anemarije Z., 
moje dobre prijateljice iz Nomnja. 
Opravljena je bila po hribovsko, z 
gojzerji, pumparicami in nahrbtni
kom, in seveda si nisem mogel kaj, 
da je ne bi pobaral, iz katerih vrto
glavih višin se je pravkar pridrsala v 
te naše zamočvirjene in zaplankane 
nižave. Nemalo me je začudilo, ko 
sem zvedel, da ne prihaja od niko
der; da se pač šele odpravlja — na 
Kališče! »Če hočeš, lahko greš z me
noj«, je še prostodušno pristavila. 
"Kje pa pravzaprav sploh je to Ka
lišče?« me je zanimalo. »Ne vem, ga 
bova že našla. Daleč ne more biti.« 

Bože mili, na Kališče! Ponoči in v 
dežju. V teh mojih pomladanskih če
vljih in promenadnem suknjiču! 
Vsak razumen človek bi se prijel za 
glavo, če bi to slišat A če se tja gor 
odpravlja Ana — res da malo bolj 
opreljenja kot jaz — zakaj ne bi te 
poti zmogel tudi jaz? Saj Kališče ni 
Himalaja in tale majski dežek se po 
vsej verjetnosti tudi še ne bo tako 
kmalu sprevrgel v snežni vihar. 

Ko sva v Preddvoru ob osmih zve
čer skočila iz avtobusa, nama je bi
lo, kot da sva stopila na tla kakšne 
tuje zvezde: Kam zdaj, v katero 
smer, po kateri poti? Za svet sva po
barala prvega vaščana, ki je šel mi
mo. Ta nama je pokazal markirano 
pot na Kališče: »Ampak steza se više 
gori razcepi in drži še na nekaj oko
liških hribov — na to morata pazi
ti,« je pristavil. Ko je Ana pripomni
la, da baje do koče ni več kot dve uri 
hoje, je možakar prikimat »Baje so 
nekateri prišli tja gor tudi že prej, a 
podnevi, v lepem vremenu in poznali 
so pot. Prav lahko se vama zgodi da 
bosta zašla. Bolje bi bilo, da bi šla 
zjutraj.o 

Še slišati nisva marala o tem. Mo
žakar je globoko vzdihnil, češ, nekaj 
je narobe z vama, sam bog in sveti 
duh naj vama pomaga. 

Pot je bila spočetka široka kot ce
sta. Razprla sva mareli in Ana je že 
po nekaj korakih privlekla iz žepa 
čokolado in se potem na prvem 
klančku ustavila, češ da ne more di
hati, jesti in hoditi hkrati. Ker se mi 
je zdelo, da k tem težavam precej 
pripomore njen nahrbtnik, sem si ga 

kavalirsko oprtal-na svoja pleča, 
njej pa prepustil svojo lahko športno 
torbo. 

Tema je bila kot v rogu in lilo je 
kot iz škafa. V moje lahne sprehajal
ne čeveljce je kaj kmalu začela pro
nicati voda, pa tudi skozi hlače sem 
že začutil mrzlo mokroto. Od časa do 
časa sva vedrila pod drevesi. Ana je 
pokadila cigareto, jaz, nekadilec pa 
sem žvečil čokolado. Tako sva v sla
bi uri prilezla do spodnje postaje to
vorne žičnice na Kališče: utrujena, 
premražena in do kože premočena. 
Lesena lopa je bila zaklenjena. Sunil 
sem z nogo, tako da je ključavnica 
odletela in so se vrata s treskom 
odprla. Ana me je seveda ozmerjala, 
a naj me hudič vzame, če bi bilo 
prav, da naju pri zaklenjenih vratih 
moči dež. Tako pa sva bila vsaj na 
suhem, če že na toplem ne. 

Čokolade nama je zmanjkalo, 
ostalo nama je samo še nekaj ciga
ret. Gledal sem Ano, kako z užitkom 
vleče dim, in potem sem še sam po
tegnil nekaj dimčkov. Ana je legla 
na deske in mi položila glavo v na
ročje. Kaj takega ji spodaj v dolini 
še na misel ne bi prišlo — saj sva bi
la samo prijatelja, nikoli nisva zga
njala nobenih intimnosti, vsaj drug z 

• drugim ne. Ujčkal sem trudno Anino 
glavo, v temi opazoval trepetajočo 
rdečo lučko njene cigarete, prislu
škoval zavijanju vetra in škropota-
nju dežja po strehi in si mislil, kako 
je pač to nenavadno, da sva zdaj tu
kaj, Ana in jaz, v tej kolibi sredi goz
da, ko pa je še pred nekaj urami vse 
kazalo, da bom tudi ta večer kot že 
toliko drugih pred njim presamotaril 
v Kanarčku ali pri Bučarju, s kozar
cem belega pred seboj na mizi, ali pa 
da bom s svojimi kranjskimi prijate
lji in znanci pogreval stare štose o 
športu, ženskah in politiki. 

Najin nočni izlet se je zdaj, ko sva 
si malce odpočila, pravzaprav šele 
dobro začel. Cesta se je zožila v ozko 
markirano pot. Ana je hodila spre
daj s prižgano baterijsko svetilko v 
roki in kadar je našla markacijo, ve
selo vzkliknila: «Glej, sonček!« Cesto 
pa se je zgodilo, da sva izgubila še ti
sto, ki sva jo imela za izhodišče. In 
nazadnje, ko sva po dolgem tavanju, 
spotikanju in padanju že obupovala, 
je Ana spet vzkliknila: »Glej, son
ček!« In potem: »Še en sonček! — In 
še en! — In še en!« Polna novih moči 
sva se zagrizla v breg, z radostnim 
zaupanjem sledeč tem rdečebelim 
sončkom, k i so se nama smejali z 
dreves ob poti. Dolgo pač nisva tako 
spokojno hodila, sončki so se nama 
vse prevečkrat skrivali, bleščeče oko 
baterijske svetilke je zaman iskalo 
po praznih deblih dreves. »Ali je že 
kaj?« sem nestrpno spraševal. »Nič,« 
je vzdihovala Ana. »Se zmeraj nič?« 

sem se čez čas spet oglasil. »Še zme
raj,« mi je odgovarjala. »Ali je že 
kaj?« — »Nič.« In potem, po dolgem 
času spet: »Glej, sonček! Sončka sem 
našla!« In komaj se je premagala, da 
ni stekla k drevesu, ria katerem je 

- bila markacija in ga objela. In spet 
sva se zagnala v breg kot dva neu-
gnana kozliča. 

Tale Ančka je punca in pol, sem si 
mislil. Se j i vidi, da je ob zabeljenih 
žgancih in bohinjskem siru gor zra
sla. Kakšna razvajena mestna frklji-
ca bi se že ob prvem rahlem dežku, 
ob prvem vetrčku, ob prvem nočnem 
mrazku ganljivo zjokcala, da jo oooh 
tako hudo zebe, da je oooh tako zelo 
izčrpana, da j i je oooh kratkomalo 
za umret... 

Kdove koliko ur sva tako blodila 
po gozdu, veter pa je pihal zmeraj 
močneje, zmeraj bolj mraz je bilo in 
dež je zmeraj huje l i l . Nazadnje pa 
sva zagazila še v sneg. Že tako ko
maj vidna steza se je povsem zgubi
la pod debelo snežno odejo. Preneka-
terikrat se nama je vdrlo do kolen in 
čez. »In jutri bo sijalo sonce,« sem 
rekel Ani , šklepetaje z zobmi od 
mraza. »Ležala bova v travi in se 
grela kot dva martinčka.« Ana pa se 
je samo kislo nasmehnila in me 
spomnila, da bo baterija vsak čas 
crknila in da nama utegne še trda 
presti, če ne bova kmalu našla koče. 
No, k sreči je dež pojenjaval, oblaki 
so se začeli cefrati in globoko pod 
nama so se zableščale luči Kranja, 
Škofje Loke in Ljubljane tam nekje 
za Šmarno goro. Pa tudi zgoraj na 
nebu so se zalesketale lučke. Torej 
bo jutri vendarle sijalo sonce! 

No, in potem končno vrh in na vr
hu koča. Tista famozna koča na Ka-
lišču, k i po mnenju večine pravih 
hribovcev sploh ne "zasluži imena 
planinska koča in k i jo nekateri 
zlobneži imenujejo najvišja kranj
ska gostilna. Naj bo že kakorkoli — 
midva z Ano sva se to noč pošteno 
namučila, da sva prilezla do te »go
stilne«. In še potem, ko sva bila že 
na vrhu, sva morala še dolgo ahojati 
in ehejati in butati s pestmi po vra
tih in polknih, da so nama prišli od-
pret. In potem! Kakšno razkošje: se
deti v topli kuhinji ob medli svetlobi 
plinske leščerbe, srkati vroč čaj, ga 
zalivati-z žganjem in gledati skozi 
okno, kako nebo bledi v prvem jutra
njem svitu. Skoraj osem ur sva lezla 
na to frdamano Kališče! »To je prav 
gotovo rekord« se je muzal stari 
oskrbnik, medtem ko nama je znova 
nalival čaj-. 

»Ti je kaj žal, da si šel z mano?« 
me je vprašala Ana, potem ko sva že 
ležala vsak na svojem pogradu, do 
vratu zavita v tople odeje. 

»Žal? Žal bi mi bila, če ne bi šel!« 
In še danes mislim tako. 
Z Ano- pa se že dolgo več ne vide

vava in včasih se sprašujem, če so 
njene oči še kot dve majhni Bohinj
ski jezerci. 

Izbrana pesem 
Veno Dolenc: dve pesmi iz zbirke Strasti in odpušča

nja, ki je pravkar izšla v knjižni zbirki Mala Čufarjeva 
knjižnica. (Založil kulturno umetniški klub Tone Cufar pri 
DPD Svoboda Jesenice). 

Svoboda 
Z lastnimi rokami sem ti zaprl oči, 
dediščina mojega očeta. 
Položil sem te v grob med knjige, 
kjer boš večno živela kakor piramida 
v pesku. S tvojimi obljubami in ljubeznijo. 
Ljuba moja, so trgovci barantali' 
na sejmih in pisali manifeste in 
pamflete. Prevedena v jezik rek, ur 
in vetra si šla preko marsikatere 
postelje in glave. V tvojem naročju, 
kurba, so spali od Aleksandra in Ivana 
Groznega do Hitlerja in Stalina, in to ti 
ni bilo dovolj. Do včeraj si se vlačila 
še z drugimi manjšimi gospodi. A zdaj. ko 
ležiš pred mano bela in hladna in te 
nihče od ljubimcev ne obišče več. vedi, 
da te imam rad. mnogo rajši kot prej, 
ker zdaj si taka kot tisto jutro, 
ko si se mi prvič nasmehnila. 
Ljuba moja. 

Domovina 
Ko sem bil majhen, je bila moja 

domovina še mlada. Bila je lepa 
kot gospodična, ki gre na prvi 
ljubezenski sestanek. Mama mi je 
govorila, da domovina ni samo 
lepa, ampak je tudi dobrega srca, ker 
najde za vsakega otroka toplo besedo. 
Rekla je še, da naj takrat, ko mi bo 
najbolj hudo. pogledatn 
v njeno milo obličje in žalost bo v hipu izginila. 

Zdaj, ko sem starejši, domovina 
ni več tako mlada in mama je imela 
le delno prav. Moja domovina še vedno 
skrbi za svoje otroke in za vsakogar 
ima pripravljeno lepo besedo. Obraza pa 
že dolgo ne kaže več, ker ga skriva 
v dlani. Ne vem, ali jo je sram gub 
na čelu in povešenih vek, ali pa, kar 
je bolj verjetno, že nekaj časa 
po malem joče. 

F. Berce: »Na plaži«, črna tinta 86 

Jože Vidic 

Solze na Blegošu 
Odlomek iz knjige Jožeta Vidica 

Noč v hotelu Park 

Hiše so se počasi razblinile. Tam so stale 
le košate, zasnežene smreke. Privid! Se mi 
morda meša? Dobro vem, da sem videl hiše. 

Za naslednjim ovinkom sem spet zagle
dal vas. Fatamorgana! Preden smo prišli do 
neznane vasi v Bohinju, sem videl še naj
manj sto hiš. Opomogel sem si šele v neki 
hiši, kjer je politični komisar razdelil hleb 
kruha. Vsakdo je dobil kos kruha in slanine. 
Jedel sem prvič po treh dneh. 

V nobeni hiši nismo jemali na silo, vse so 
organizirali tamkajšnji terenci. V prazne na
hrbtnike smo nabasali fižol in krompir ter 
odpeljali s^?eboj dve kravi. V snežni gazi 
nam nista delali težav in okoli poldneva smo 
ju prignali na Selško planino. B i l je božič. 

Zvečer je bilo v kotlih več mesa kot fižola 
in krompirja. Sam v sebi sem nergal, ker še 
vedno nisem imel porcije. Moral sem poča
kati, da so se drugI najedli in da mi jo je kdo 
posodil. Hrane je bilo toliko, da smo lahko 
pojedli, kolikor smo mogli. Z majhno porcijo 
sem se šestkrat postavil v vrsto pred kotlom. 
Uporabil sem že prvo izkušnjo: nekaj fižola 
in kuhanega mesa sem iz porcije preložil v 

# nahrbtnik kot zlato rezervo za hude čase. 
Komandir čete Janez Ceferin — Golob, 

doma na znani kmetiji pri Marinkovcu v 
Farjem potoku (leta 1946 se je sedemindvaj
setleten kot načelnik vojnega odseka v Ptu
ju smrtno ponesrečil z motornim kolesom), 
me je poklical in mi dejal, da nas je šest Go
renjcev premeščenih k intendanturi 31. divi
zije. Takej naj se^avim v štabu brigade, ker 
bomo še nocoj s kurirjem odpotovali na Pri
morsko. Z roko mi je pokazal, v kateri staji 
je štab. 

In tako sem na božični-večer leta 1943 na 
Selški planini zapustil prešernovce. Nekoli
ko sem bil razočaran, kajti Gorenjci nismo 
radi zapuščali Gorenjske. Toda bil sem ko
maj nekaj dni na Primorskem, ko sem teme
ljito spremenil mišljenje. Že mesec dni za 
tem je namreč ob neuspešnem napadu na 
Železnike največ izgub imela prav moja če
ta. Vse tedaj ujete partizane so Nemci odpe
ljali v Begunje in j ih čez nekaj dni postretili. 

Prvič na Primorskem, pa takoj v 
zaporu 

V štabu divizije, ki je bil v vasi Planina 
nad Cerknim, smo se javili 27. decembra 
1943. Ko smo čez Blegoš prispeli na obronke 
Črnega vrha in zagledali Novake, Leskovico 
in dolino proti Želinu. sem prvič videl Pri
morsko: sončno in hrez snega. 

Intendant 31. divizije je bil Ivan Soklič — 
Remi iz Žirovnice. Topel stisk rok z rojakom 
in starim partizanom je bil obetaven. Naj
prej nas je poslal v kuhinjo, kjer smo se do
dobra najedli, potem pa nam je dejal, da bo
mo stalno v Novakih, dobili bomo dve muli, 
s katerimi bomo iz Selške in Poljanske doli' 
ne tovorih material in hrano za potrebe divi
zije in korpusa. Dejansko smo prve štiri me
sece nosili hrano in material izključno samo 
za bolnišnico »Franjo«, potem pa še za parti
zanske delavnice in skladišča na Cerkljan
skem. Za bolnišnico, ki so j i prav tiste dni 
postavili prvo barako, seveda nismo vedeli. 
M i smo nosili vse do Podnjivča. od koder je -
do bolnišnice le še nekaj minut, potem pa 
naj bi prišli divizijski ali korpusni- kurirji, 
tako so nam reku, in odnesli prineseno, ka
mor je bilo namenjeno. 
- Ko je bila bolnišnica aprila 1944. leta na
padena, so nas poklicali na pomoč. Tedaj 
sem bil prvič v Franji in nemalo sem bil pre
senečen, ko sem tam zagledal stvari, ki smo 
jih z mulami prinesli čez Blegoš. na primer, 
posode za mleko, v katerih je bil nekoč med 
iz Selške doline, zaboji s suhimi krhlji in 
hruškami, tekstilno blago, ki ga je nekje za

plenila Prešernova brigada. Prepoznal sem 
vrečo z moko in še marsikaj, pa tudi večjo 
steklenico s češnjevim žganjem, ki smo jo 
prinesli iz Poljanske doline. 
?~ -Po takratnih pisanih in nepisanih pred
pisih so nam v brigadi pred odhodom na Pri
morsko vzeli orožje. Intendant Soklič nam 

je, ko smo se mu javili, napisal naročilnico 
za skladišče orožja blizu Cerknega za pet 
pušk, strojnico in strelivo. Strojnico je pro
stovoljno prevzel delavec jeseniške železar
ne Silvester Frčej iz Krnice pri Zgornjih 
Gorjah. Prav zato, ker je bil mitraljezec, 
smo ga izbrali za vodjo naše skupine. 

Nadaljevanje 

Izšla je knjiga Noč v 
hotelu Park . 

25. maja je pri Založbi Borec v 
Ljubljani izšla nova knjiga Jožeta 
Vidica Noč v hotelu Park. Gre za 
blejski hotel, v katerem so bili med 
vojno osrednji uradi gestapa za Go
renjsko. Gestapovske niti z Bleda so 
segale tudi na Koroško, v Ljubljano, 
na Dolenjsko in na Primorsko. V 
tem hotelu so gestapovči odločali o 
usodi mnogih ljudi, o življenju in 
smrti. Semkaj so se stekala vohun
ska poročila, tu so se kovale zarote 
proti NOV in POS in organizaciji 
OF. 

V tem hotelu se dogaja ena izmed 
dvajsetih resničnih zgodb, k i jih pi
sec opisuje v knjigi. Naslovi nekate
rih drugih zgodb so: Kur i r Bohun, 
Od škofjeloškega hribovja do Ra-
vensbriicka, Šest partizanskih pa
trulj na vrhu Triglava, Kako so slo
venski partizani pozimi 1944/45 po
tovali .v Beograd v prvi letnik voja
ške akademije, Kako so gestapovči 
ugrabili Lojzeta Bevka, brata pisate
lja Franceta Bevka, Litijska policija 
nas je odkrila v bunkerju, Spomini 
ubežnika z želinskega morišča, Dan, 
ko me je v vasi pozdravil le pes, Čez 
Prokletije v Albanijo aprila 1941, 
Pričevanje o izdaji partizanske bol
nišnice Svoboda (nad reko Sočo, ki 
jo je vodil dr. Berke), Mehanizem 

bolnišnice Franja je deloval kot naj
boljša ura, Beg zapornic iz begunj
skega zapora, Poslednja želja umi
rajočega borca, Molitev za mojega 
sina. Zanimiva so pričevanja, kako 
je bilo med vojno v Vrbi, rojstni vasi 
pesnika Franceta Prešerna. 

Lani je Jože Vidic praznoval šest-
desetletnico in je zato v prvem po
glavju te knjige opisal svoje spomine 
od rane mladosti do konca minule 
vojne. Pisec je doma s Sela pri Ži
rovnici in je upokojeni podpolkov
nik JLA. Leta 1971 je pri Založbi Bo
rec izšla njegova prva knjiga Beg z 
morišča, nato so sledile Zločin pri 
Lenartu, Po sledovih Črne roke, Se
dem krst za Ronkarjevo družino, 
Semenj v Bistrici in -Kr ik v Dragi. 
Vse knjige so bile uspešnice in razen 
ene vse ponatisnjene. Za svoja dela 
je trikrat prejel Kajuhovo nagrado, 
Prešernovo nagrado gorenjskih ob
čin in nagrado vstaje slovenskega 
naroda ter še več drugih priznanj. 

Jože Vidic opisuje le resnične do
godke iz vojnih dni in ima izrazil 
čut za zanimive podrobnosti. 

Knjiga Noč v hotelu Park obsega 
460 strani in 120 fotografij in doku
mentov, stane pa 9.700 dinarjev. Na
ročilnice pošljite na naslov: Založba 
Borec, 61001 Ljubljana, Miklošičeva 
28, ali pa na naslov avtorja: Jože V i 
dic, 61110 Ljubljana, Povšetova 
104/d. 
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• Zaradi številnih negativnih pripomb in novih predlogov 
občanov iz K S in delavcev iz OZD je izvršni svet občinske 
skupščine Radovljica na 39. seji 26. maja umaknil z dnevnega 
reda predlog dopolnitve družbenega plana občine Radovljica 
za obdobje 1986 — 1990. Obravnaval je stališča in pripombe ob
čanov na zboru krajanov Mlino na Bledu k zazidalnemu načrtu 
— turistični center Mlino in pripombe k zazidalnemu načrtu 
Strežnica v Bohinju. Sprejel je predlog sklepa o potrditvi za
ključnega računa davkov občanov za leto 1986. 

• Na slovesnosti v Ljubljani ob dnevu mladosti je R K 
ZSM Slovenije odlikovala zaslužne posameznike in organizaci
je z zlatimi znaki Z S M Slovenije. Prejel ga je tudi Mitja Žagar 
iz Radovljice. Na občinski slovenosti 23. maja v Krpinu so pre
jeli srebrne znake ZSMS Radovljica: osnovna organizacija 
ZSMS Stara Fužina in mladinci Igor Čeh, Matjaž Glavač, Lud
vik Krčmar, Suljo Mehanovič in Dare Pogačnik. 

0 V hotelu Grajski dvor v Radovljici je bila v soboto, 30. 
maja, dopoldne letna skupščina občinske organizacije ZZB 
NOV Radovljica. Ob izredno dobri udeležbi delegatov je tekla 
razprava o delu občinskega odbora, njegovih organov in kra
jevnih organizacij ZB NOV ter o aktualnih družbenopolitičnih 
in gospodarskih razmerah v občini in v širši družbeni skupno
sti. Sprejeli so tudi program dela odbora in občinske organiza
cije ZZB NOV do leta 1988. 

• Občinski svet zveze sindikatov Radovljica je že pred le
ti predlagal, da se vsakoletnega proizvodnega delovnega tek
movanja kovinarjev in voznikov Gorenjske udeležijo tudi tek
movalci iz-OZD kovinarske stroke ter drugih OZD, ki imajo 
zaposlene kovinarje. 

• Sekretariat BIO iz Ljubljane.je v hotelu Toplice na Ble
du organiziral od 26. do 29. maja mednarodno srečanje stro
kovnjakov za industrijsko oblikovanje. Sodelovalo je razen ju
goslovanskih tudi 20 tujih strokovnjakov. Beseda je tekla o 
izobraževanju industrijskih oblikovalcev in o pospeševanju ter 
napredku te dejavnosti. Med bivanjem na Bledu so si udele
ženci ogledali blejske zanimivosti in obiskali graščino Grimšče 
na Rečici. 

• Ker še vedno nekaj OZD v radovljiški občini ni sprejelo 
srednjeročnih in dolgoročnih planskih dokumentov (teh je v 
gospodarstvu in negospodarstvu okoli 50), je izvršni svet občin
ske skupščine sklenil, da morajo vsi zamudniki sprejeti te do
kumente najkasneje ob polletnih periodičnih obračunih. Če te

ga ne bodo storili, bo izvršni svet ukrepal na temelju 77. člena 
zakona o družbenem planiranju. 

• Prihodki proračuna občine Radovljica v prvem trome-
sečju 1987 so znašali nekaj manj kot 400 milijonov din ali 
121 % večko t lani. To je petina oziroma 20 % celoletnega plana 
proračunskih dohodkov. Iz proračuna je bilo v tem obdobju 
razporejeno uporabnikom okoli 347 milijonov din, ali 136 % več 
kot lani. Plan dohodkov je bil v tromesečju realiziran 21 % gle
de na letni plan. 

• Zazidalni načrt za turistično območje Mlino na Bledu, 
k i so ga krajani Mlina enotno zavrnili, upošteva predlog reši
tve arhitekta Marka Mušiča. Ta načrt že upošteva zmanjšanje 
števila ležišč v hotelih in povečanje v dveh kompleksih vaških 
apartmajev. Toda tudi to ni bilo sprejeto na zboru krajanov, 
zato bo potrebno celotni projekt ponovno dopolniti oziroma 
obravnavati. 

• Od 1. januarja do 31. marca so na Bledu zbrali 
10,412.698 din turistične takse. V Bohinju so zbrali turistične 
takse v znesku 1,903.215 din, na Pokljuki 643.244 din, v Rado
vljici 445.220 din, v Podvinu 86.855 din in v Zasipu 19.435 din. 
Večina sredstev je namenjena turističnim društvom in krajev
nim skupnostim, 10 odstotkov pa odvajajo Turistični zvezi Slo
venije.. 

• Starost članov v občinski organizaciji ZZB NOV Rado
vljica se bliža poprečju 70 let. Kljub temu so borci še vedno do
kaj aktivni v družbenopolitičnem življenju in v krajevni samo
upravi v občini. V OK SZDL in njenih telesih deluje 56 članov 
ZZB NOV, v K K SZDL nad 380, v raznih delegacijah od kraje
vne skupnosti do republike deluje še 520, še več borcev pa je 
aktivnih v raznih društvih in organizacijah na krajevni in ob
činski ravni. 

• V delovni organizaciji Sukno Zapuže bodo letos kupili 
deset najsodobnejših samodejnih tkalnih strojev — statev, s 
katerimi bodo nadomestili sedanje, ki j ih uporabljajo že nad 
35 let Z modernizacijo strojne opreme bodo v tovarni Sukno 
povečali dnevno proizvodnjo za dvesto tekočih metrov. Zmanj
šali bodo tudi število zaposlenih in ukinili nočno delo žensk v 
tkalnici. 

• Eden od vzrokov dobrega in obetajočega poslovanja v 
180 - članskem delovnem kolektivu Kemične tovarne Podnart 
je tudi ustanovitev lastnega raziskovalnega inštituta. V razvoj
no - raziskovalnem sektorju imajo zaposlenih kar 40 ljudi, od 
katerih je kar 11 inženirjev kemije. To je zagotovilo, da bodo 
tudi v prihodnje izdelovali najzahtevnejše izdelke na temelju 
lastnega znanja. 

• Na eni najbolj prometnih avenij v središču New Yorka. 
na Sedmi aveniji, bo radovljiška Almira v sodelovanju s tam
kajšnjo izpostavo Ljubljanske banke in ameriškimi poslovneži 
in skupaj s še desetimi slovenskimi tekstilnimi tovarnami 1. 

septembra letos odprla trgovsko prodajalno. Almira bo proda
jala svoje izdelke z zaščitno oznako — podobo Bleda. 

• Elan Begunje je tudi letos organiziral nordijski letni ta
bor za smučarje nordijskih disciplin — tekače, skakalce in 
kombinatorce iz Jugoslavije, Italije, Norveške, Švedske in Švi
ce. Razen obiska v tovarni so j im elanovci priredili tudi druga 
zanimiva srečanja in prireditve. 

• Kako tenek kos kruha se reže radovljiški kulturi, pove 
podatek, da je sedanja prispevna stopnja od bruto osebnega 
dohodka le 0,36, kar je med najnižjimi v Sloveniji. Od 65 občin
skih kulturnih skupnosti v naši republiki je po višini prispevne 
stopnje Kulturna skupnost Radovljica šele na 60. mestu!? 

• Lani je bilo v radovljiški občini obravnavanih 589 kaz
nivih dejanj ali 94 manj kot leto poprej. Od teh jih je uspelo ra
ziskati 376 ali 63,8 %. Materialna škoda je znašala v družbe
nem sektorju blizu 10, v zasebnem pa nekaj nad 12 milijonov 
din. 

• Za dan mladosti je komisija Planinske zveze Slovenije 
na slovesnosti pri osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja na Ble
du nagradila najboljše spise razpisa z naslovom: »Kakšne bodo 
naše gore, ko ne bo več gozdov?« Od 75 prispelih spisov je ko
misija nagradila deset najboljših. Prvo nagrado je prisodila 
Darji Pogačnik, učenki 8. razreda osnovne šole na Bledu. 

• V prostorih knjigarne Državne založbe Slovenije na 
Cankarjevi ulici v Radovljici je bilo v petek 22. maja. zvečer le
po literarno srečanje s pisateljico Polono Škrinjar iz Lipnice. 
Predstavila je svojo najnovejšo knjigo Beg. V kulturnem pro
gramu so nastopile članice Linhartovega odra K U D Radovljica 
in dramska igralka SNG Draga Potočnjakova. Razgovor o'knji
gi je vodila predsednica zbora izvajalcev skupščine Kulturne 
skupnosti Radovljica Rada Bračičeva. 

• V sredo, 27. maja, so v dvorani DO Veriga Lesce odprli 
samostojno razstavo že uveljavljenega blejskega slikarja, čla
na DOLIK Jesenice, Franca Vandota. Predstavlja se z 30 oljni
mi upodobitvami krajine in tihožitij. 

• Moški komorni zbor DPD Svoboda Podnart pod vod
stvom dirigenta prof. Egija Gašperšiča je v soboto, 23. maja, 
zvečer gostoval v Podljubelju. V tamkajšnjem domu družbeno
političnih organizacij se je na celovečernem koncertu predsta
vil s slovenskimi narodnimi in umetnimi pesmimi. Domačini 
so goste lepo sprejeli in jih prisrčno nagradili z aplavzi. 

• Ob prazniku mladosti je uredniški odbor izdal peto šte
vilko glasila O K ZSMS Radovljica NAŠ ČAS, tokrat pretežno z 
ekološko (zeleno) vsebino, kakršna je tudi naslovnica glasila. 
Glasilo so uredniki predstavili na osrednji občinski proslavi 
dneva mladosti v soboto, 23. maja, v Krpinu. 

Trije jubileji Rada Kleca Obiskal nas je Valentin Cundrič 
V sredo, 20. maja, je bilo v Glasbeni šoli Jesenice srečanje glasbenih pe

dagogov in predstavnikov sindikalne organizacije z legendo glasbenega ži
vljenja na Jesenicah, Radom Klečom. V teh majskih dneh se je Radu Kleču 
izteklo osemdeset let življenjske poti, štirideset let zvestobe Glasbeni šoli 
Jesenice in šestdeset let neprekinjene glasbene prisotnosti in delovanja na 
Jesenicah. V zelo skromnem ozračju, zato pa z vso iskrenostjo in spoštova
njem, so navzoči Radu Kleču prisrčno voščili k njegovim trem jubilejem, po
častili so ga s šopki in darili ter mu zaželeli še naprej dobro zdravje in uspe
šno ustvarjalnost na glasbenem področju. 

Z ustanovitvijo godbe komande me
sta Bled, ki so jo sestavljali večino
ma predvojni godbeniki, je postal 
njen prvi dirigent. Po razpustitvi 
blejske vojaške godbe in demobiliza-
ciji je postal dirigent in pedagog god
be Svobode Jesenice. Po združitvi je-, 
seniške in javorniške godbe je bil od 
1968. do 1975. leta dirigent Pihalnega 
orkestra jeseniških železarjev. 

Kot pubudnik ustanovitve Glasbe
ne šole Jesenice leta 1947 je postal 
na šoli pedagog za violino, trombon 
in harmoniko. B i l je organizator in 
dirigent godalnega orkestra in sim
foničnega orkestra Glasbene šole Je
senice. Po odhodu prve ravnateljice 
glasbene šole profesorice Bože Čer-
nivčeve je prevzel ravnateljstvo šole 
in zadržal vsa ostala pedagoška de
la. Poleg vseh ostalih dolžnosti je še 
organiziral in vodil harmonikarski 
orkester, sam pa je sodeloval v raz
nih komornih skupinah. 

Številni koncerti,spevoigre, opere
te in celo opere na Jesenicah, doka
zujejo vsestransko bogato glasbeno 
dejavnost jubilanta tako na pedago
škem kot tudi na izvajalskem in or
ganizacijskem področju. V raznih 
nastopih in tekmovanjih pihalnih or
kestrov pa je Pihalni orkester jese
niških železarjev pod njegovim vod
stvom dosegel mnogo visokih in po
membnih priznanj. S prizadevnim 
delom je Rado Kleč znal angažirati 
in pridobiti za sodelovanje razne so
liste instrumentaliste, pevce ter pev-

Rado Kleč seje rodil 20. maja 1907 
na Jesenicah. Že kot otrok je imel 
veliko veselje do glasbe. Glasbeno 
pot je začel kot tamburaš. Kasneje 
je tamburico, brač in bugarijo zame
njal za violino. Učil se je pri raznih 
pedagogih, sprva privatno, nato pa 
pri profesorju Šlaisu na konzervato-
riju v Ljubljani in pri profesorju 
Schmidtnerju na konzervatoriju v 
Celovcu. V Celovcu se je hkrati učil 
tudi trombon. Harmonijo glasbe ga 
je poučeval profesor M". Škerjanc v 
Ljubljani. Kot študent je sodeloval 
kot violinist v salonskem orkestru 
sokolskega društva na Jesenicah. 

Ko je bila ustanovljena sokolska 
godba je postal njen član. Zaradi po
manjkanja godbenikov, se je moral 
učiti potem po potrebi igrati na tro
bento, bariton... in celo bas. Z dvajse
timi leti (1927) je prvič prijel za diri
gentsko palico in je dirigent sokol-
ske godbe bil vse do leta 1941, ko se 
je pridružil tistim zavednim kultur
nim delavcem, ki so po vsej deželi 
pričeli s kulturnim molkom. 

ske zbore. V sodelovanju z mešanim 
pevskim zborom-, ki je dolgo po osvo
boditvi deloval na Jesenicah, z gle
dališčem in ostalimi godbeniki je or
ganiziral in vodil uspešne koncerte 
opernih arij, opereto Mala Floramv, 
opero Tremerski dukat in razne kon
certne nastope z združenimi pevski
mi zbori Jesenic in Javornika. 

To je prikaz samo dela Klečeve 
glasbene ustvarjalnosti na Jeseni
cah. Veliko več nam pove bogata do
kumentacija, plakati, koncertni, ope
retni in operni listi,imena nastopajo
čih domačih in gostujočih instru
mentalnih in vokalnih solistov, med 
katerimi so bili Ivan Polj anšek — če-
list, Franc Langus, Ladko Korošec 
— član opere v Ljubljani in mnogi 
drugi... 

Skromni Rado Kleč pravi, da vse
ga tega ne bi mogel ustvariti, če ne 
bi imel opore in razumevanja pri 
svoji ženi Pavlici,dolgoletni kulturni 
delavki, ki je obogatila glasbeno de
javnost na Jesenicah, kot vokalna 
solistka(operne arije, operete)in dol
goletna članica pevskih zborov in pe
dagoginja solo petja na Glasbeni šoli 
Jesenice. Tako sta skupaj z jubilan
tom ogromno prispevala h glasbeni 
kulturi na Jesenicah, sam pa je še 
vedno glasbeni pedagog na Glasbeni 
šoli Jesenice, kjer poučuje violino in 
harmoniko. 

Poleg številnih pohval in odličnih 
recenzij, ki so j ih o njegovem delu 
izrekli ali napisali razni glasbeni 
strokovnjaki, je Rado Kleč bil tudi 
nagrajen s Čufarjevo plaketo, Gallu
sovo zlato značko in odlikovan z re
dom dela s srebrnim vencem. 

Čestitkam ob njegovi 80-letnici ži
vljenja, 40-letnici pedagoškega dela 
na Glasbeni šoli Jesenice in 60-letni-
ci delovanja na glasbenem področju 
se pridružuje tudi Zelezar. 

Franjo Ropret 

40 let glasbene šole 

Glasbena šola Jesenice vabi na koncert ob 40 - letnici šole. Kon
cert bo v petek, 5. junija, ob 19.30 v gledališču Toneta Čufarja. 

V okviru praznovnja dneva mlado
sti smo imeli na naši šoli učenci ra
zlične dejavnosti. Ena teh je bil po
govor s pesnikom Valentinom Cun-
dričem. Bi l je prijazen, povedal nam 
je marsikaj o sebi. 

Rodil se je leta 1938 v okolici Ble
da. Štiri leta je hodil v osnovno šolo, 
kjer se je tudi začela njegova pesni
ška pot. Ko je bil star osem let, je 
napisal prvo pesem, ki je govorila o 
ptici. Nato je še osem let gulil šolske 
klopi na gimnaziji. Ko je končeval 
zadnji razred, je dobil priznanje za 
najboljšo pesem, kasneje pa je še 
dvakrat ponovil uspeh. Po končani 
šoli je deset let poučeval slovenščino 
in srbohrvaščino na osnovni šoli 
Prežihov Voranc. Učenci so ga imeli 
radi, saj je bil z njimi prizanesljiv, 
blag, vendar je od njih veliko zahte
val. Poučeval je tudi na gimnaziji. 
Danes pa uči odrasle na večerni šoli. 
Izdal je že 76 knjig, letos bo izšla 77. 
Njegova dela prevajajo v mnoge tuje 
jezike. Piše pesmi in prozo. Z njego
vimi pesmimi se ukvarjajo tudi 

ugankarji, ker je v njih veliko pali n-
dromov, kot na primer CEZAR BO 
OBRAZEC ali ANEMIČNI KINČ IME
NA. Najdaljši palindrom je dolg šest 
vrstic. 

Zaupal nam je, da so ga vabili na 
razne kulturne prireditve v različne 
kraje. Najraje se spominja obiska v 
Djakovici na Kosovu. 

Za marsikatero gorenjsko narečno 
besedo nam je podrobno razložil njen 
izvor. Povedal nam je, da se rad 
ukvarja s starimi, mrtvimi jeziki: s 
staro angleščino, staro nemščino, 
preštudiral je tudi perzijski slovar, 
latinščino itd'. 

Prebral nam je tudi nekaj svojih 
pesmi, ki jih pa nismo povsem razu
meli. 

Razgovor je potekal v zelo prija
teljskem tonu, pesnik se je z nami 
tudi pošalil. Ob njem smo preživeli 
prijetno urico, ki nam bo še dolgo 
ostala v spominu. 

Sandra in Petra, 
novinarski krožek 
OŠ Prežihov Voranc 

Rejci živine, goveda in konj, z Dovjega in iz Mojstrane, imajo enega svo
jih pašnikov tudi na Belem polju. Njihove so površine nad glavno cesto od 
novega naselja do nove transformatorske postaje za karavanški predor. Pod 
cesto do vrha Belega polja pasejo svojo živino posestniki s Hrušice, od tam 
do Mlak pa pripadajo površine zopet pašni skupnosti Dovje - Mojstrana. 
Njen predsednik Jože Pezdirnik riam je povedal, da imajo sedaj na pašniku 
nad cesto približno 40 govedi in deset konj, pozneje pa se bo tu paslo skoraj 
140 glav. Jalovino čez poletje peljejo na Vrtaško planino in planino pod Rož-
co, na Belem polju pa ostanejo krave in teleta. Pred kratkim so napeljali vo
do za napajanje k novemu koritu tik nad cesto, in sicer od vodovoda po kate
rem teče voda s Peričnika na Jesenice. »Veste,« je dejal skrbni predsednik 
Jože, »vodo, ki smo jo imeli pri staji na vrhu pašnika, je pobralo. Saj ste go
tovo brali, da jo sedaj imajo v predoru, ki ga grade, pri nas pa je popolnoma 
suho. Kar poglejte, tudi Mlake so se povsem posušile.«. 

Jože Pezdirnik je pomagal sovaščanom prignati konje na pašo, nato pa je 
odhitel spet drugam, saj mu dela ne zmanjka. 
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NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 

Rado Kleč (foto: I. Kučina) 
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Borštnikovo srečanje — nagrada za dobro delo 
V soboto zvečer so igralci jeseniškega gledališča s predstavo Jeana Ano-

uilha ŠKRJANČEK zaključili 30. jubilejno srečanje gledaliških skupin Slo
venije, ki je bilo prejšnji teden v Titovem Velenju. 

Z besedami »Ves ta svet je oder...« 
Wiliama Shakespeara so Velenjčani 
zaznamovali to srečanje, ki je bilo 
tokrat v Velenju že četrtič, od teh tu
di prvo pred 30. leti. 

Na jubilejnem 30. srečanju v Tito
vem Velenju in Šmartnem ob Paki 
se je zvrstilo kar 17 skupin. 

Srečanje se je začelo v četrtek, 28. 
maja, in sicer s skupinskim delom 
dijakov 4. razreda Srednje družbo
slovne in ekonomske šole Nova Go
rica U R A D ZA S A M O M O R I L C E ali 
ZNEBIMO SE ČAROVNIC (mentori
ca Marija Mercina), s katerim so di
jaki predstavili probleme družbe in 
mehanizme oblasti, ki ne izpustijo 
ljudi, dokler jih dokončno ne pogolt
nejo. 

M K U D STŠ Celje - Gledališka 
delavnica I je predstavila PODOBO 
PESNICE J A N E K V A S (mentorica 
Darja Poglajen). 

Otvoritveno predstavo so zaigrali 
igralci DPD Svoboda Slovenska Bi
strica, in sicer A. T. Linharta VESE
LI D A N A L I MATIČEK SE ŽENI v 
režiji Branka Gombača in pod dra
maturškim vodstvom Toneta Partlji
ča, ki je v gledališki list zapisal: »Ta 
veseli dan ali Matiček se ženi je zla
sti pomemben še zato, ker nas razve
seljuje in nasmeje. V času samou
pravne konkurence, medsebojne 
kontrole in točkovanj, nizkih plač in 
draginje je že prav, da se preresni in 
prejezljivi Slovenci malo nasmejejo. 
V družbi, kjer ni prostora za humor, 
je nekaj narobe...« 

V poznih večernih urah seje pred
stavil Linhartov oder iz Radovljice s 
koncertom za besedo Gregorja Str
niše po zamisli Alenke Bole-Vrabec. 

Petkov program se je začel z lu
tkovno predstavo v priredbi Toneta 
Partljiča FLOSARJI IN D R A V S K E 
ČAROVNICE — po motivih bajke 
Jožeta Tomažiča. 

Gledališka skupina GEOSS iz Vač 
je uprizorila farso Anke Kolenc N A J 
ŽIVIM V MIRU. Farsa je plod ljube
zni do ožje domovine, v njej pa raz
kriva pomanjklivosti v naši družbi, 
vendar jih razume kot del človeške 
narave in jim odpušča. Razume j ih 
tako zelo, da se j im na koncu iz srca 
smeji z vedrim pogledom v nov jutri, 
s katerim ne bomo odpravili posledic 
dogodkov, ki so sami po sebi nepo
membni, ampak vzroke, k i gotovo ti
čijo v nas samih. 

Srednja gradbena in naravoslovna 
šola Veno Pilon iz Ajdovščine je 
predstavila poezijo Srečka Kosovela 
TRAGEDIJA NA OCEANU. 

ŠC Vojvodina Tolmin — M K U D 
Cir i l Kosmač je pripravil delo Toma
ža Flajsa PRIMOŽ V ČUDNI DEŽE
LI v skupni režiji (mentorica Helena 
Čujec-Stres). V gledališki list so za
pisali: »Vse manjši in manjši posta
jam. Tudi ko bom do nerazpoznavno-
sti majhen, bom neštetokrat in do 
nerazpoznavnosti večji od tistega, 
česar ni.« 

DPD Svoboda — Gledališče Ptuj 
— Teater III je uprizoril Petra Boži
ča ČLOVEK V ŠIPI v režiji Branke 

Bezeljak-Gražer. Božič je s to dramo 
(1955) začel novo poglavje v sloven
ski dramatiki. Glavna oseba — An
drej — je razlomljen v svoji identite
ti, nima doma in nima političnega 
prepričanja. Svet okoli njega je pra
zen in preiti v ta svet, pomeni preiti 
v nič. Vse življenje je sestavljeno iz 
vlog. 

Drama ČAKAJOČ NA GODOTA 
Samuela Becketta v režiji Zvonka 
Radojeviča in izvedbi skupine 
STEPS Kulturnega doma Izola pri
kazuje popolno brezizhodnost člove
ka v današnji družbi, ki zaradi nihi-
lizma zapada v duhovni razkroj. Sta
tična »dramska zgodba« je brez 
zgodbe, začetka ali konca. Abstrak
tni l iki simbolično ponazarjajo obču
tje skrajnega nihilizma-

Kulturno društvo Anton Aškerc iz 
Šmarja pri Jelšah se je predstavil z 
delom J . M . Synge VRAŽJI FANT 
Z A H O D N E G A SVETA v režiji Jože
ta Čakša. 

To je pravzaprav ljudska igra, v 
kateri je irski dramatik upodobil ži
vljenje ribičev in kmetov zahodnega 
irskega podeželja. Očetomor in roba
t a sila glavnega junaka sta za zani
krno sosesko prava poslastica. Chri
sty Mahon je naenkrat najbolj obču
dovana oseba v vasi, kar spremeni 
plahega fanta v samozavestnega ju
naka. Toda oče »vstane od mrtvih« 
in ga v očeh sovaščanov poniža. 

Mladinsko gledališče Kresna noč 
Tabor mladih iz Opčin je s predstavo 
SAMO M A L O J IH ZAIDE V TE 
K R A J E (režija Sergej Verč) uprizo
rilo skupek tekstov, vzetih iz dnevni
kov in periodike, knjig in šolskih 
zvezkov. Pripoveduje o njih, ki so z 

Še bomo peli 
Petje je veselje. Petje je sreča, je človeška radost. Petje je žalost. Petje so 

vsa človeška čustva, ki vrejo iz duše, iz srca. 

Ni ga človeka, ki ne bi imel želje 
po petju. Tudi tisti, ki ne zna (nima 
posluha?), si velikokrat želi, da bi za
pel iz polnega grla, da bi izrazil vse 
nakopičeno čustvo, ki ga razganja, 
da bi se izpel, namesto izjokal. Čudo
vito pa ]e, če človek peti zna, da je 
njegovo notranje izpovedovanje le
po, ubrano, da si tudi poslušalci na
polnijo dušo in srce z lepoto, s prijet
no vznemirjenostjo ob lepi melodiji, 
oblepih besedah. 

Želja po petju je že dolgo tleta v 
ženah, ki svoj dan preživljajo pod 
Špikom in Prisankom v dolini Save. 
Iskale so pevovodkinjo, ona pa je 
verjetno iskala njih. Pa je prišla po
mlad in takrat so se srečale in našle. 
In začele peti. Pevovodkinja Marjet-

ka Kokalj je v pevski zbor poleg 
strokovnega znanja prinesla tudi 
poln koš poguma, veselja in želja, da 
zbor zaživi in tudi živi, da poje lepo 
i n ubrano. Vsaka nova naučena pe
sem pomeni zanjo in za ves zbor no
vo radost in lepši dan. Zbor se ime
nuje ŽENSKI P E V S K I ZBOR 
K R A N J S K A GORA in deluje v okvi
ru pevskega društva Marjan Vodopi-
vec Kranjska gora. 

Zvečer je čas, ko se je zlasti ženi 
težko odtrgati od doma za vaje in na
stope. Družina hoče večerjo, mali 
ščinkavci vriskajo še v kopalni kadi 
in nočejo v pižame, za drug dan je 
kup priprav, pa vendar smo v zboru 
kmalu ugotovile, da se z boljšo orga

nizacijo dela doma da vse narediti. 
Delo je treba malo tudi porazdeliti 
med ostale družinske člane, pa gre. 
Svojega koščka sreče ni treba vedno 
krasti, saj ga lahko dobiš čisto legal
no. 

Ženske v zboru ne druži samo 
skupna želja po petju. V njem se ku
jejo prijateljske in tovariške vezi, če
prav smo po starosti in poklicih zelo 
različne, saj je v zboru pet medicin
skih sester, dve upokojenki, tri tr
govke, dve pedagoški delavki, dve 
gospodinji in nekaj turističnih de
lavk. 

V naše življenje je pokukal nov ža
rek sreče, prižgala se je nova lučka. 
Držite pesti za nas, da nam ne bo 
ugasnila. 

Vera D. 

zaprašenih polic potegnili stare šol
ske zvezke in knjige in si z nostalgi
jo minevanja zapeli ljubezensko iz 
starih časov, ko je še kazalo, da bo 
svet lep. Povezuje jih misel, da ne pi
šejo nobene zgodovine in zato tudi 
nobenih zgodb. Prisoten pa je ne
kakšen živ občutek, da bi bilo le tre
ba z glavo skozi zid. 

Zadnji dan srečanja je začela pio
nirska skupina Gledališča pod kozol
cem na OS Šmartno od Paki, ki je 
kot gostujoča skupina iz NAŠE BE
SEDE 87 uprizorila Franca Puntarja 
M E D V E D Z VRTNICO (predstava je 
bila izbrana na Jesenicah — mento
rica Slavica Pečnik). Marjeta Malus 
je v gledališki list zapisala »Vsak 
človek nosi v sebi vrtnico. Žal dosti
krat ne najdemo poti do nje.« 

Dijaki Srednje ekonomske in 
družboslovne šole Koper so se pred
stavili z izborom pesmi .iz šolskega 
glasila O G L E D A L O pod mentor
skim vodstvom Borisa Palčiča. 

Gledališče čez cesto iz Kranja se 
je v popoldanskih urah predstavilo z 
delom Iztoka Alidiča S E M E N S K A 
GASA 27. Besedilo so označili kot 
obskurno fikcijo — ni primerno za 
mladino. Besedilo je nekakšna kri-
minalka, zgrajena po vseh principih 
tega žanra in seveda tudi tako, da se 
do zadnjega ne ve, kdo je morilec. 
Opredelitev, ki bi nam bila prav bli

zu, je. da sodi to besedilo v takoime-
novano dramo absurda, ali vsaj izha
ja iz nje. 

Srečanje je zaključilo gledališče 
Tone Čufar Jesenice z Anouilhovim 
ŠKRANČKOM v režiji Mirana Ken-

Že to, da je bila predstava uvršče
na na zadnji večer — torej tik pred 
slovesnim zaključkom srečanja, je 
dajalo ton predstavi. Temeljito in 
skrbno delo med študijem se je obre
stovalo, saj je predstava zaživela v 
vsej svoji mogočnosti in tudi odziv 
občinstva je pokazal, da je bil to res 
»gledališki dogodek«. 

Ob koncu predstave so podelili pri
znanja in objavili sklepe izvršnega 
odbora za gledališče ZKO Slovenije. 
Štiri priznanja so dobili ustvarjalci 
jeseniškega ŠKRJANČKA, kar je 
nedvomno velik dosežek. Največji 
pa je seveda odločitev, da je predsta
va uvrščena na Borštnikovo sreča
nje. Poleg tega je izvršni odbor pred
lagal ŠKRJANČKA za televizijsko 
ekranizacijo in za gostovanja po Slo
veniji. O priznanjih, s katerimi so se 
vrnili gledališčniki iz Velenja, bomo 
kaj več objavili v naslednji številki, 
nedvomno pa je uvrstitev na Boršt
nikovo srečanje dokaz uspešnega in 
trdega dela, predvsem pa prave poti, 
po kateri hodijo. 

I S K R E N E ČESTITKE! 

i / o 

NOGOMET 

ČLANI 

JESENICE :MEDV0DE 
0:0 

V prijateljski tekmi sta se pomerili mo
štvi Jesenic in Medvod, ki je trenutno na 
četrtem mestu v območni slovenski ligi 
— zahod. Moštvo Jesenic je zaigralo do
bro in v prvem polčasu nadigralo reno-
mirariega nasprotnika. Lepe akcije so se 
vrstile ena za drugo, pa tudi gostje so iz
vedli nekaj nevarnih napadov in dokaza
li, da so upravičeno visoko uvrščeni na 
lestvici. Moštvo Jesenic je še enkrat do
kazalo, da zna igrati nogomet, žal pa je 
manjkala še pika na i, to pa je zadetek. 
Kljub temu, da so si ustvarili nekaj do
brih priložnosti za gol, jim ni uspelo do
seči zadetka. V drugem polčasu je v mo
štvu Jesenic zaigralo nekaj mlajših nogo
metašev in gostje so to skušali izkoristiti, 
vendar kake večje nevarnosti za vrata 
Kapusa ni bilo. Danes, 4. junija, igrata 
moštvi povratno tekmo v Medvodah. 

Nastopili so: Kapus, Maric, Panič 
(Škof, Džombič), M. Omanovič, Ibrahi-
movič, ŠuČur, Catak (HadžiČ), Bešič 
(Kondič), Razboršek, N. Omanovič (Stan-
kovie), Pihler. 

JESENICE:P0LET 
3:0 (brez borbe) 

V zadnjem kolu prvenstva gostov ob 
določeni uri ni bilo na igrišče in po pet-
najstminutnem čakanju je sodnik odpi-
skal konec tekme. 

Tako je končano letošnje prvenstvo in 
moštvo Jesenic je v 16 kolih doseglo 13 
zmag in 3 neodločene izide ter brez pora
za osvojilo prvo mesto in s tem pravico 
do nastopa v kvalifikacijah za vstop v ob
močno slovensko ligo — zahod. Če se 
spomnimo lanskoletnih kvalifikacij, ve
mo da so Jeseničani klonili na zadnji 
stopnički, to je v finalu. Kvalifikacije naj 
bi se začele 13. junija. Igrata se po dve 
tekmi, ena doma in ena v gosteh, in boljši 
od obeh se uvrsti v naslednje kolo, vse do 
finala, kjer bosta najboljši moštvi med 
seboj odločili, katero bo igralo naslednjo 
sezono v območni ligi. V kvalifikacijah bo 
nastopilo osem moštev, prvaki medobčin
skih lig, in konec junija bo znano, kdo se 
je uvrstil naprej. Vabimo vse ljubitelje 
nogometa, da si tekme, ki jih bodo Jese
ničani igrali doma, v čim večjem številu 
ogledajo in s športnim navijanjem poma
gajo domačini igralcem do uspeha. 

ON. 

France Voga 15 

SPOMINI NA DOVJE 
Po polletnem premoru, ko je bila doma in se je preživlja

la z nošnjo na Golico, je služila eno leto pri Odamču v Rov-
tih in eno leto pri.Čufarju na Jesenicah. Z Jesenic je zopet 
prišla na Dovje. Tokrat za štiri leta k Jencu in ker je bila 
vsega dela vajena, je bila zopet za hlapca in deklo. 

Potem se je poročila. Z možem sta štiri leta stanovala 
pri Šetinu, med drugo svetovno vojno pa na dovški karavli. 
Po vojni sta kupila Rodarjevp hišo. k i jo je bilo treba vso po
praviti. Mož Jaka je delal v Železarni, a je »ven gledal«. Sr
ce mu je hrepenelo po poljih, travnikih in planinah. Pustil 
je fabriko in šla sta past na Rožco. Šest poletij sta preživela 
v zasilni koči, ki je bila narejena iz ostankov velikega hleva, 
ki je bil med vojno požgan. 

Ko je pogorela tudi ta skromna koča. se na Rožei ni več 
paslo. Preživljala se je z beljenjem po hišah in bila pol leta 
celo za cestarja. Zadnjo službo je dobila pri železnici. Kot 
snažilka je po štirih letih dočakala upokojitev. 

Grenki so danes njeni spomini na prehojeno življenjsko 
pot. ' 

»Če si bila dekla, si bila Dekla, niti po imenu te niso kli
cali.« 

Kot mlada dekla je zaslužila 16 kron na mesec in nekaj 
volne, polovico manj od drugih. Pozneje 200 din mesečno. 
Predpasnik, pravi, si prej strgal, kot zaslužil novega. Vedela 
je, da bo kot dekla težko živela, a oče j i je rekel, ko je šla od. 
doma: 

»Eno leto moraš biti, če drva na tebi sekajo!« 
Zdržala je veliko več let. Vedno pripravljena delati vsa 

najtežja dela, vse kar so j i ukazali. Zato se spominja tudi te
ga: • ' :~." ' 

»Hudič, vzdigni, če ti ntnik ven stopi!« 

Vaške službe 

Še dve za današnji čas zanimivi službi sta bili na vasi: 
— Občinski sluga je raznašal pozive in vabila, ki jih je 

izdal župan, občinski odbor ali so prišli z višjih instanc. Ob 
nedeljah je po glavni maši (ob enajstih) pred cerkvijo bral 
občinske odloke. Zadnji je to službo opravljal Grehcov 
Froric. 
• —Nočni čuvaj. Rekli so mu vahtar. Nevarnost požara je 

bila včasih zaradi uporabe sveč in petrolejk za razsvetljavo 
zelo velika. Kadar je zagorelo, je bila zaradi, lesenih streh in 
bližine hiš v nevarnosti cela vas. Zato so to službo zaupali 
preudarnemu starejšemu vaščanu: Vso-noč je hodil po poti 
skozi gornji del vasi, tako da je imel lep pregled nad vasjo. 
Hkrati pa je bil tudi čuvar vaške imovine. Tudi kakšno go
spodinjo je zjutraj zbudil, če ga je naprosila. Zadnji je to 
službo opravljal stari Rovpreč. 

Obe službi sta imeli dolgo tradicijo. Ukinjeni sta bili z 
začetkom druge svetovne vojne s prihodom okupatorjev. 

Vandrovci 

Socialnega skrbstva in podpor v tistih časih ni bilo. Zato 
so tisti, ki delati niso mogli in niso imeli družine, ki bi j ih 
prehranila, ali se j im delati ni ljubilo, beračili. Ljudje so j im 
rekli vandrovci. saj so bili ves čas na poti od vasi do vasi, od 
hiše do hiše. • -

Ljudje so se vandrovcev bali. Rajši so jim dali. kot da bi 
se zamerili in tvegali vlom ali požig, saj so bili med njimi 
vseh sort tiči. Posebno so se jih bali na sveti večer, ko je šla 
večina ljudi k pomočnici in so le redki ostali doma. Klančni-
kov ata so zato na sveti večer vedno bedeli doma. V kom pri 
vratih so. imeli za najhujše pripravljeno sekiro. Nekoč je do
mači pes divje lajal. Vstali so izza peči in hoteli pogledati. 

kaj bi bilo. Z nepovabljenim nočnim gostom sta oba hkrati 
prijela za kljuko, odprla vrata, obstala in se v slabi svetlobi 
spogledala. Nekaj dolgih trenutkov sta molče zrla drug v 
drugega, nato je vtis orodja v desnici opravil svoje. Možak 
se je obrnil in izginil v noč. 

Če je-gospodar sprejel vandrovca v hišo, da je prespal, 
mu je dal večerjo in zajtrk. Poleti so vandrovci spali na se
nu, pozimi v hlevu. Da ne bi povzročili požara, je moral van-
drovec vžigalice in tobak za ta čas izročiti v hrambo gospo
darju. 

Sorodni vandrovcem po dejavnosti so bili cigani. Ti so se 
lahko v vsakem kraju ustavili za največ tri dni. Potem so 
jih žandarji pregnali. Če sd prišli na Dovje v večjem številu, 
so taborili na Belem polju, drugače pa so se zatekli v kak
šno hišo. Vedno se je našla dobra duša, ki jih je bila voljna 
sprejeti. 

Cigani se niso ukvarjali samo z beračenjem. Moški so 
popravljali dežnike ali brusili nože, ženske so rade preroko
vale srečo. Včasih so prišli z glasbili. Takrat so po hišah 
igrali in peli in s tem služili. Če je bil pravi čas, so se name
stili in zaigrali v kateri od vaških gostiln in tedaj je bila ta
koj veselica. Posebno fantje so radi zaplesali s kakšno črno, 
ognjevito lepotico. Takšne skupine, ki so igrale in pele, niso 
bili nikakršni reveži, ampak so bile posebno ženske bogato 
oblečene in okrašene. 

V. Od zore do mraka 

Prva, k i je zjutraj vstala in zadnja, ki je šla spat, je bila 
navadno gospodinja. Zato je prav, da se omeni tudi njeno 
delo. Skrbeti je morala za številno družino, v kateri so bili 
mož, otroci, posli, tete in strici, ki so ostali pri hiši, preužit-
karji, in se bi se lahko našel kakšen, ki je samo mimogrede 
ali za dalj časa vedril pod hišno streho. Za vse je bilo treba 
kuhi .ti in skrbeti za ostala dela v hiši in hlevu. Na polju je 
dela.a zaradi obilice drugega dela manj. Toda "hodila je na 
polje prav tako vsak dan. Na glavi je v jerbasu nosila mali
ce in kosilo. Šele večerja je bila zopet pod domačo streho. 

V hiši. kjer se je navadno kar trlo ljudi, so morali biti do
ločeni prostori (shrambe) zaklenjeni, prav tako tudi skrinje 
in omare. Ključe je imela v rokah gospodinja in le - ti so bili 
simbol njene pomembnosti v hiši. Za kakšno še danes radi 
pravijo, malo z zlobo, da je že prvi dan, ko je prišla k hiši. 
pobrala vse ključe. 

(se nadaljuje) 

Rodarjeva Anca in Jaka (levo in desno). :adnja pastirja 
na Rožci 
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NAMIZNI TENIS 

Ob koncu lige SRS tri zmage Jesenic Dežurni trgovini 

Članska ekipa Jesenic je v soboto odi
grala na Jesenicah zadnji dve tekmi v I. 
B-ligi SRS. Najprej je premagala ekipo 
primex-Vrtojba z 9.-0, za tem pa še ekipo 
Kobarida z 8:1. Obakrat so nastopili: Fer-
bežar, Džukič in Pem. S tema zmagama 
s i je članska ekipa Jesenic priborila tre
tje mesto v ligi. 

Končni vrstni red I. B-lige SRS članov 
za sezono 1986/87 je naslednji: 1. Novo 
mesto 30 točk, 2. Gorica 30 točk, 3. Jeseni
ce 22 točk, 4. Sevnica 20 točk, 5. Izola 14 
ločk, 6. Primex-Vrtojba 12 točk, 7. Koba
rid 8 točk, 8. Sava Kranj 5 točk, 9. Logatec 
0 ločk. Ekipa Novega mesta je novi član 
\A lige SRS, iz katere izpade ekipa Pira-

t. 
Članice Jesenic so prav tako odigrale 

zadnjo tekmo v tej sezoni v ligi SRS in tb 

na Jesenicah proti ekipi Primex-Vrtojba. 
Med tem ko .so Jeseničanke v prvi tekmi 
s to ekipo v Vrtojbi gladko zmagale s 7:2, 
so se tokrat morale krepko potruditi, da 
sta ostali točki na Jesenicah. Zmagale so 
tesno s 5:4, pri čemer sta Markeževa in 
Zupančičeva zmagali po dvakrat, enkrat 
pa Klemenčeva. S to zmago so jeseniške 
igralke osvojile tretje mesto na lestvici I. 
A lige SRS in pravico nastopa na kvalifi
kacijah za vstop v medrepubliško ligo. 

Končni vrstni red lige je naslednji: 1. 
Semedela Koper 30, 2. Ilirija Ljubljana 
22, 3. Jesenice 22, 4. Vesna Zalog 22, 5. 
Triglav Kranj 22, 6. Primex-Vrtojba 12, 7. 
Kemičar Hrastnik 8, 8. Polikem-Olimpija 
Ljubljana 4, 9. Kajuh-Slovan Ljubljana 4. 

V soboto, 6. junija, bosta na 
Jesenicah od 7. do 19. ure 
odprti trgovini: 

DELIKATESA, poslovalnica 
7, Titova 7 in 

DELIKATESA, Kasta na 
Plavžu, Tavčarjeva 6. 

Kaj bomo gledali v kinu 

/S/ 

Dežurna lekarna 

V juniju je za občini Jeseni
ce in Radovljica dežurna le
karna na Jesenicah. 

PRVA ZMAGA ŽELEZARJA Rešitev križanke iz prejšnje 
številke: 

Metla, grozd, oslon, vedro, 
mistika, špar, Montevideo, 
borka, ulna, Knittel, TO, ara, 
dia, Real, Kopt, pud, med, VI, 
osla, angina pectoris, stol, 
stavnica, Irtiš, Re, VJ, karak; 

ter, Gea, čvek, Ilija, stran, El-
basan, roj, Emile, Ernani, osa, 
Naser, Kosmač. 

KINO ŽELEZAR 
5. junija, amer. barv. komedija 

NORIJA NA K O L E S I H ob 16. in 18. 
uri, ob 20. uri premiera amer. barv. 
akcij, film NE UBIJAJ.. . R A Z E N . 

6. junija, amer. barv. akcij, film 
NE UBIJAJ.. . R A Z E N ob 16. in 18. 
uri, ob 20. uri premiera ital. barv. 
erot. filma LETEČI SEKS. 

7. junija, amer. barv. pust. film IN
DIANA JONES ob 16. uri. ob 18. in 
20. uri amer. barv. akcij, film NE 
UBIJAJ. . .RAZEN. 

8. junija, amer. barv. fant. film VE
SOLJSKI BRODOLOMCI ob 16., 18. 
in 20. uri. 

9. junija, amer. barv. fant. film VE
SOLJSKI BRODOLOMCI ob 16., 18. 
in 20. uri. 

10. junija, ital. barv. erot. film LE
TEČI S E K S ob 16.. 18. in 20. uri. 

11. junija, ital. barv. erot. film L E 
TEČI S E K S ob 16.. 18. in 20. uri. 

KINO PLAVŽ 
6. junija, jug. barv. komedija SE-

K U L A IN NJEGOVE ŽENSKE ob 
18. in 20. uri. 

7. junija, jug. barv. komed. S E K U -
L A IN NJEGOVE ŽENSKE ob 16. in 
18. uri, ob 20. uri amer. barv. erot. 
film FANTOVŠČINA. 

8. junija, amer. barv. akcij, film 
ŠAMPIONI NEŽNEGA SRCA ob 18. 
in 20. uri. 

KINO DOVJE 
7. junija, amer. barv. film DO 

ZADNJEGA DIHA ob 20. uri. 

KINO KRANJSKA GORA 
5. junija, amer. barv. akcij, film 

ČRNA L U N A ob 18. in 20. uri. 
8. junija, amer. barv. pust. film 

NEVIDNI VOZNIK ob 18. in 20. uri. 

Razstavni salon D0LIK 
Jesenice 

V razstavnem salonu DO-
LIK DPD Svoboda Tone Čutar 
Jesenice je od 30. maja do 10. 
junija na ogled razstava slik 
univ. prof. dr. Franceta Ce-
gnarja, dipl. inž. 

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

Srečanje slovenskih planincev 
Koordinacijski odbor planinskih društev občine Jesenice vabi na XVI. 

srečanje slovenskih planincev, ki bo v nedeljo. 14. junija, v Vratih. 
Srečanje se bo začelo ob 10. uri s kulturnim programom. 

s X 

Organizatorjem športne rekreacije v 
počitniških domovih 

Komisija za oddihe in komisija za športno rekreacijo pri IO sindi
kata Železarne vabita sodelavce, ki imajo veselje do učenja plavanja 
in organiziranja rekreacije v počitniških domovih, na skupni sestanek 
v ponedeljek. 15. junija, ob 13. uri v sejni sobi samoupravljaleev Žele
zarne (bivši IBM). 

Zadnji turnir 

00 ZSMS KS SAVA vabi na 
zadnji kvalifikacijski turnir v 
malem nogometu v nedeljo, 
14. junija, na igrišču OS Preži
hov Voranc ob 8. uri. Prijave 
pobirajo v petek, 12. junija, od 
9. do 11. in od 14. do 16. ure in 
v soboto od 9. do 11. ure. Žre
banje bo v soboto, 13. junija, 
ob 11. uri. 

To je zadnja priložnost, da 
si ekipe priborijo pravico na
stopa na finalnem turnirju. 

Vabi organizacijski odbor 

Letna konferenca gobarske družine 
Gobarska družina Jesenice obvešča vse svoje člane in občane Je

senic, da bo 

10. junija ob 17. uri 

v prostoru šole na železniški postaji — sejna dvorana letna konferen
ca gobarske družine Jesenice. 

Ob 17 - letnici obstoja vabimo vse občane in člane na predavanje z 
diapozitivi o gobah na gorenjskem območju. Predavala bosta Dolenc 
in zdravnik — strokovnjak, ki ju boste lahko vprašali vse, kar vas za
nima o gobah. Vabljeni! 

Obvestilo 
Vse krajane krajevne skupnosti Podmežakla, ki so si v sedanjem 

naselju »Nikšič« postavili objekte, za katere nimajo lokacijskega in 
gradbenega dovoljenja, opozarjamo, da objekte ih tudi vso navlako 
okoli njih v mesecu juniju odstranijo. Graditelj novih stanovanjskih 
objektov kasneje ne bo nosil nobene odgovornosti zaradi rušenja. 
Prav tako opozarjamo krajane, naj brez lokacijskega in gradbenega 
dovoljenja ne postavljajo nikakršnih novih objektov na območju K S 
Podmežakla. Svet K S Podmežakla in 

Hvala za razumevanje! Komite za urejanje prostora 
in varstvo okolja SOb Jesenice 

sko mizo!), vendar razigranih centrov 
(predvsem Grilca in Piriha) tokrat ni bilo 
moč ustaviti. Z visoko zmago (85:67) so se 
Železarji ponovno vključili v boj za drugo 
mesto (saj Elana ne more ujeti nihče 
več), ki še vodi v polHnale. Koše za Zele-
zarja so dosegli: Pirih 22, Grilc 20, Do-
mevšček 17, Subotič 12, Rizvanovič 8, Bi-
zalj 6. Igrali pa so šeAIišič, Šmid in Ko-
nobelj. Naj še dodamo, da so se domačini 
pokazali kot slabi gostitelji, saj toliko na
pak pri zapisnikarju (pripisali so si kar 
štiri koše) in Časomercu (prvi polčas je 
trajal skoraj eno uro) že dolgo na nobeni 
tekmi nismo videli. 

V petek, 5. maja, gosti Železar ekipo 
Asparagusa iz Radovljice. Tekma bo ob 
18. uri na igrišču v Podmežakli. 

Vrstni red po 4. kolu: 1. Elan 6 točk, 2. 
Naklo 4 točke, 3.-5. Plamen, Asparagus in 
Železar po 2 točki. 

TK 

V petek, 29. maja, je v 4. kolu gorenjske 
košarkarske (rekreacijske) lige (skupina 
sever) jeseniški Železar gostoval v Na
klem. Prav Naklo je lani zaprlo železar-
jem pot v finale, zato so šli na pot odloče
ni, da jih tokrat presenetijo. Po treh kolih 
je bilo Naklo Še nepremagano in najres-
nejši kandidat (poleg Elana), da se uvrsti 
v polfinale. Tokrat je Železar odigral svo
jo daleč najboljšo igro in prepričljivo 
zmagal. V šesti minuti prvega polčasa so 
železarji prvič povedli, vodstva pa niso 
izpustili do konca tekme. Prvi polčas je 
celotna prva peterka odigrala odlično, 
predvsem Pirih, ki je dosegel kar 16 ko
šev, in Grilc ter Dbmevšček v obrambi, 
odlična pa sta bila tudi oba branilca Riz-
\anovič in Subotič. Rezultat prvega pol
časa je bil 49:35 za železarje. Vendar pa 
prednost ni bila nedosegljiva. Tega so se 
zavedali tudi domačini, zato so v drugem 
polčasu poslušali vse (celo za zapisnikar-

Zastreka junior 
drugi zmagovalec 
V nedeljo, 31. maja, je bil odigran drugi 

kvalifikacijski turnir v malem nogometu 
ia igrišču OŠ Prežihov Voranc. Sodelo-
mlo je samo šest ekip. 

Rezultati: Finalna skupina^ HK Moj
strana : Zastreka Junior 0 : 0, Žel. postaja 
: H K Mojstrana 0 : 5, Zastreka junior : 
Žel. postaja 14 : 0. 

Vrstni red na koncu: 1. Zastreka junior, 
l. H K Mojstrana, 3. Žel. postaja, 4. Grad
binec, 5. Ayx, 6. Sibila TCA. 

Vrstni red po dveh turnirjih: 1. Žel. po
staja 12 točk, 2. Zastreka junior 10 točk, 
l - 5. HK Mojstrana, Kovinar, Avx 6 
točk, 6-7. Gradbinec, PTT 3 točke, 8. Si
bila TCA 2 točki. 

Omeniti velja, da so tekme potekale v 
pravem športnem duhu, za kar velja po
hvaliti vse nastopajoče. Posebno so se iz
kazali igralci ZaŠtreke junior, ki so na 
dveh tekmah dosegli kar 21 zadetkov, le 
Iva pa prejeli. Najboljši strelec turnirja 
je bil Goran Praskalo z 10. zadetki. Za so
delovanje pri organizaciji se moramo za
hvaliti: KS ZSMS ŽJ, Kleparstvu Knific 
in Gostišču Erlah. 

Smučarsko tekmo
vanje za Koflerjev 
memorial v Vratih 
Člani postaje GRS Mojstrana so pod 

severno triglavsko steno v Vratih organi
zirali 15. smučarsko tekmovanje za Kof
lerjev memorial. Nastopilo je okoli 100 
tekmovalcev, in sicer članov postaj GRS 
iz Slovenije, nastopili pa so tudi gostje iz 
Avstrije in Italije. Za uspešno izvedbo so 
tudi tokrat poskrbeli prizadevni gorski 
reševalci iz Mojstrane, ki se ob tej prilož
nosti tudi najlepše zahvaljujejo za pomoč 
vsem delovnim in drugim organizacijam. 

Rezultati: 
Člani nad 50 let: 1. Brane* Jaklič 

(Kranj), 2. Stanko Kofler (Mojstrana), 3. 
Hannes Glavvischnig (Beljak), 

člani od 40 do 50 let: 1. Janez Brojan 
(Mojstrana), 2.Slavo Markič (Kranj), 3. 
Zdravko Stare (Bohinj), 

člani od 30 do 40 let: 1. Jože Rozman 
(Tržič), 2. Franc Rabič (Mojstrana), 3. 
Aleš Božič (Tržič), 

člani do 30 let: 1. Vili Božič (Radovlji
ca), 2. Janez Arh (Bohinj), 3. Mirko Poga-
čar (Radovljica). 

Ekipno: 1. Mojstrana, 2. Tržič, 3. Bo
hinj. J.R. Lokostrelstvo 

Konec preteklega tedna so se naši naj-
loljši lokostrelci zbrali v Kumrovcu na 
umirju v počastitev dneva mladosti. 
Nastopilo je okoli 50 naših najboljših 

ekmovalcev. Udeležili so se ga tudi loko-
itrelei iz Makedonije, ki so sicer redki 
;ostje na turnirjih, predvsem zaradi veli
ke oddaljenosti. 

Tekmovalce je izredno motil veter, ki 
e pihal izmenoma z leve in desne strani, 
ako da so bili doseženi zelo slabi rezul-
ati, še posebno-prvi dan tekmovanja. 
Ponovno je zmagal Aleksander Milin-

iovič z Reke pred Zormanom (VŽ) in 
Skugorjem (Zg). 

Naša dva člana sta bila tudi tokrat so-
idno uvrščena. Jakopič je dosegel Četrto 
nesto. Crnjanski pa deseto. 

TVD Partizan 
Javornik - Koroška Bela 

Zahvale 
-„ - •• •:• . 

Ob smrti dragega brata, svaka in 
lica 

FRANCETA BABICA 
e iskreno zahvaljujemo vsem so-
odnikom. znancem in prijateljem 
a izrečeno sožalje, cvetje in sprem-
tvo na njegovi zadnji poti. Zahva
lnem se tudi internemu oddelku 
telnice Jesenice," sostanovalcem na 
Jrušici 62 in duhovniku za obred. 

Vsi njegovi 

Ob nenadni izgubi dragega možs 
četa, sina, strica in brata 

FRANCA BIČKA 
; iskreno zahvaljujemo vsem so 
i (inikom, sosedom, prijateljem ir 
'ancem. Posebna hvala njegoviir 
ivšim sodelavcem livarjem, in go 
:,rniku za poslovilne besede, župni 
u za opravljeni obred in pevcem z£ 
5Pete žalostinke. 
Hvala vsem za podarjeno cvetje 
rečena ustna in pisna sožalja ir 

s6rn, ki so ga spremili na njegov 
Wnjj poti. Vsi njegovi 



12 ŽELEZAR 

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! 

Ivo Šimenc ponovno republiški prvak 
^— . . . 

Občinsko prvenstvo 
v športni gimnastiki 

V veliki telovadnici osnovne šole Tone 
Čufar na Jesenicah so se pretekli petek 

I jeseniške telovadke pomerile na občin
skem' prvenstvu, ki si ga je ogledalo ka
kih sto gledalcev. S prikazano telovadbo 
so bili prav gotovo zadovoljni, saj so pri- • 
kazale telovadke mladinskih selekcij ne
kaj vrhunskih prvin. 

Z občinskim prvenstvom je bila konča
na tudi gimnastična šola, ki so jo od okto
bra lani obiskovale deklice male šole in 
prvih razredov osnovne šole. Med temi je 
bila najboljša Špela Stojan, ki bo lahko 
postala s pridnim vsakodnevnim delom 
elegantna telovadka. 

Med telovadkami II. selekcije, ki po 
gimnastični šoli vadijo šele prvo leto, je 
bila najboljša Urška Stojan, le malo pa 
sta zaostali Danijela Šmitran in šestletna 
Tjasa Pristov. Slednja ima največ možno
sti za kvaliteten napredek, saj Še ne hodi 
v šolo, obvlada pa že premet čez konja, 
osnovno akrobatiko in zahtevne elemen
te na bradlji. Vse pa čaka v prihodnje še 
veliko dela pri urah baleta, ker je lepo gi
banje osnova za napredek pri tekmova
nju. 

Pri mlajših cicibankah (letnik 1975 in 
mlajše) — III. selekcija, so tekmovale sa
mo tri telovadke. Sandra Možina je bila 
najuspešnejša. Na vseh orodjih je izvedla 
vaje brez večjih napak ali padcev in zma
gala pred Mileno Klemen s prednostjo 
dveh točk. Milena je hrabro izvedla nekaj 
novih težkih prvin, ki pa ji niso najbolje 

• uspele, pomembno pa je, da jih na tek
movanju izvaja. Obidova je bila precej 
slabša, ker ne obvlada dovolj zahtevne 
težavnostne stopnje za mlajše mladinke. 

Lepo je tekmovala tudi Irena Berton
celj. Zelo lepo je skočila čez konja skok 
»Cukahara« in dobila oceno 9.00 točk, 

največ pa velja prvič izvedena dvojna sal
ta na parterju, pa čeprav s pomočjo tre
nerja. Salto na gredi je izvedla brez pad
ca, morala pa bo v prihodnje izvesti za 
seskok z bradlje dvojno salto, kar je v 
tem razredu že kar obvezno za boljšo 
oceno. 

REZULTATI: Gimnastična šola: 1 Špe
la Stojan 35,7, 2. Sonja Frelih 34,4, 3. Bre
da Kelvišar 33,4, 4. Maja Kosančič 32,7, 5. 
Maja Bertoncelj 29,7, 6. Sabina Lukan 
29,2. II. selekcija — prvo leto dela: 1. Ur
ška Stojan 35,10, 2. Danijela Šmitran 
34,60, 3. Tjaša Pristov 34,0, 4. Karmen M i -
klavčič 32,40, 5. Petra Dole 31,60, 6. Saša 
Lap 20,0. II. selekcija — starejše: 1. Tanja 
Vister 34,3. 2. Monika Klinar 21,4. III. se
lekcija — mlajše mladinke: 1. Sandra 
Možina 35,1, 2. Milena Klemen 33,2, 3. 
Saša Obid 30,9. IV. selekcija — mladinke: 
1. Irena Bertoncelj 34.5. 

Preteklo soboto je bilo v Mariboru 
20. mednarodno tekmovanje v spomin na 
mariborskega telovadca Ivana Šalamuna 
za mladinske in članske selekcije. Med 
mladinkami sta sodelovali tudi Jeseni-
čanki Irena Bertoncelj in Sandra Moži
na. Konkurenca je bita izredno kvalitet
na, saj so nastopile vse najboljše jugoslo
vanske mladinke in še po dve Bolgarki in 
Slovakinji iz Bratislave. Zmagala je Lju
bljančanka Tina Matoh s 37,10 točke pred 
Bolgarkama in Slovakinjama. Irena Ber
toncelj se je uvrstila na -11. mesto z 
31,4 točke in Sandra Možina na 12. mesto 
z 31,2 točke. Pohvaliti je treba Ireno, ki je 
hrabro izvedla dvojno salto na parterju. 
Z rokama se je sicer dotaknila tal, je pa 
to p iv i no prvič izvedla tekmi brez pomoči 
trenerja. Prav gotovo bo že na naslednji 
tekmi bolje. 

Leon Mesaric 

mladinke 

ODEJA JESENICE 
95:55 (46:26) 

Jesenice: Zorman, Halilagič, Rauh 6, 
Ališič 4, Sefič 19, Zrnič 20, Bešič 6. 

Jeseniška ekipa mladink je v Škof ji Lo
ki gostovala oslabljena, kar se je poznalo 
pri rezultatu. Vsekakor gostiteljice niso 
toliko boljše, kot kaže rezultat, so pa iz
redno uigrane, kar je rezultat večletnega 
skupnega treninga večinE njihovih 
igralk. Poleg tega je k porazu veliko pri
spevala razlika v starosti, saj ima Odeja 
več igralk rojenih leta 1969 ali 1970, pri 
Jesenicah pa je edino Bešičeva rojena le
ta 1969, ostale pa so letnik 71, 72 in celo 
M l 

V začetku tekme sta si bili ekipi do 15. 
minute enakovredni, nato pa so gostite
ljice izkoristile utrujenost treh hitrejših 
igralk gostij in večino napadov zaključile 
s protinapadi, s čimer so skozi vso tekmo 
povečevale razliko. 

Občinsko prvenstvo za sta
rejše pionirje 

Rezultati: 
Kranjska gora:Tone Čufar 20:35, 
Prežihov Voranc:Mojstrana 4020, 
Tone GufariŽirovnica 32:11, 
Mojstrana:Kranjska gora 4522, 
ŽirovnicarPrežihov Voranc 02, 
Kranjska gora:Žirovnica 21:16, 
Mojstrana:Tone Cufar 1424, 
Tone Cufar:Prežihov Voranc 3728, 
ŽirOvnica:Mojstrana 02. 

Lestvica: 1. OŠ Tone Cufar, 2. OŠ Preži
hov Voranc, 3. OŠ 16. december Mojstra
na, 4. OŠ Jes.-boh. odreda Kranjska gora, 
5. OŠ Gorenjskega odreda Žirovnica. 

Ekipa iz Žirovnice ni odigrala dveh te
kem, zato je bila kaznovana z odvzemom 
dveh točk, tekmi pa sta bili registrirani z 
02. Občinski prvak za šolsko leto 1986/87 
je ekipa OŠ Tone Čufar z Jesenic. 

KADETI: 7. skupina SKL — 4. 

kolO: 
RADOVLJICA JESENICE 

59:78 (25:41) 
Jeseniški kadeti so v četrtem kolu že 

tretjič gostovali in tudi četrtič zapored 
zanesljivo zmagali. Domačini so se na za
četku presenetljivo dobro upirali (15:15 v 
10. minuti),'nato pa so ši do konca polča-

V nedeljo dopoldan je bilo na letališču 
v Lescah končano 25. jubilejno republi
ško prvenstvo v jadralnem letenju in 
2. mednarodno tekmovanje za pokal Ela-
na. Od 22. do 30. maja je organizatorjem 
uspelo izpeljati šest veljavnih tekmoval
nih dni, z najkrajšo disciplino 174 in naj
daljšo 318 kilometrov. Vse discipline so 
bili hitrostni preleti med izbranimi to
čkami nad Slovenijo. Vreme je bilo pre
cej muhasto in napovedi vremenske služ
be so bile nekajkrat precej drugačne, kot 
se je kasneje pokazalo. Kljub temu je 
tekmovanje v zadovoljstvo vseh, tekmo
valcev in organizatorjev, zelo dobro 
uspelo. Preletenih je bilo nad 37 tisoč ki
lometrov, ob 131 pristankih po sloven
skih njivah in travnikih so ostala vsa le-, 
tala nepoškodovana. Ker so bili nekateri 
pristanki na izredno težkih terenih, je to 
dokaz, da je znanje slovenskih jadralnih 
pilotov na visoki stopnji po tehnični stra
ni in prav tako po poznavanju vremen
skih pogojev, ker so se vračali do cilja tu
di takrat, ko je malo kdo verjel, da je ob 
slabih vremenskih pogojih to mogoče. 

Kadetinje 

JESENICE :SAVA A 
71:28 (42:14) 

Jesenice: Zorman, Tlalilagič 2, Trojar, 
Ljušič 2, Rauh 4, Hadimuratovič 15, Ali
šič 14, Bešič, Sefič 22, Zrnič 12. 

Visoka zmaga nad drugo ekipo Save iz 
Kranja dokazuje kvalitetno razliko, ki 
obstaja med šestimi ekipami v tej ligi. Po 
visokih porazih z ID Jezico in Savo B so 
bile Jeseničanke nekaj razredov boljše 
od ekipe Sava A pa tudi Kladivarja. Po 
dveh porazih in dveh zmagah imajo ka
detinje Jesenic možnost uvrstitve kot tre
tja ekipa v ligi na republiško tekmovanje, 
ki bo v zimski sezoni. O tem bosta odlo
čali tekmi S kadetinjami Odeje. Seveda 
bodo morale Jeseničanke za zmago po
kazati boljšo igro, kot so jo proti mladin
kam Odeje. 

T. 

sa gostje zagotovili 16 točk prednosti. Za
četek drugega polčasa je bil povsem v 
znamenju Jeseničanov, ki so v 26. minuti 
povedi i s 57:27 in zlahka zmagali. 

Jesenice: Fajkovič 2, David Peternel, 
Rebol 25, Kačarevič 2, Smiljanič 2, Ulčar, 
Suljanovič 8, Samar 12, Vauhnik 20, Ka-
radžič 3, Svetina 4. 

V 5. kolu bodo Jeseničani igrali v sre
do, 10. junija, ob 18. uri v Podmežakli 
proti Triglavu, dan kasneje pa tudi ob 18. 
uri v 6. kolu proti Kladivarju. 

MLADINCI: 1. SKL — Zahod, 
4. kolo: 

Jeseniški mladinci so zasluženo izgu
biti tudi na drugem gostovanju. V njihovo 
opravičilo lahko povemo le, da so za po
tovanje z javnim prevozom potrebovali 
kar tri ure in pol. S kombijem bi prišli do 
Domžal manj kot v eni uri. Tako so imeli 
za ogrevanje na voljo le pet minut name
sto trideset. To se je gotovo poznalo tudi 
v igri. Domžale so bile v sezoni 1986/87 
druge na državnem prvenstvu za Za-
drom, ekipa pa ni bila dosti boljša od zelo 
•neraz položeni h Jeseničanov. 

Jesenice: Bešič 7, Čatak, R. Peternel 20, 
Naumovski 15, Kačar 4, Jovanovič 6, To-
dorovič 6, Samar 4, Košir 14, Milakovič'3, 
Kondič. 
— Naslednjo tekmo igrajo mladinci v ne
deljo, 7. junija, ob 17. uri v Podmežakli 
proti Lokainvestu, v sredo, 10. junija, pa 
prav tako v Podmežakli proti Iskri Delti 
Jezici iz Ljubljane ob 20. uri. 

Pohod na Golico 
Koordinacijski odbor planinskih društev občine Jesenice obvešča 

vse ljubitelje planin in narcisnih poljan, da bo v nedeljo, 7. junija, tra
dicionalni množični planinski pohod na Golico, 

Vabljeni! 

Ivo Šimenc (foto: L. Mesaric) 

Vseh 34 sodelujočih tekmovalcev iz dese
tih slovenskih klubov in sosednje repu
blike Madžarske (tekmovalec Geza Mol-
nar) je pokazalo tudi izredno športno 
borbenost in vztrajnost, kar je velika vrli
na sedanje generacije tekmovalcev ter vi
soka stopnja kulture in discipline v med
sebojnih športnih borbah. Na vsem tek
movanju namreč ni bilo nobene pripom
be ali pritožbe med tekmovalci ali do or
ganizatorjev, za kar gre delna zasluga tu
di brezhibni organizaciji tekmovanja. 

Tehnična opremljenost je bila to pot na 
dokaj visoki stopnji. Tekmovalna komisi
ja in tekmovalci so imeli ves čas tekmo
vanja na voljo sliko »METEOSATA« 
montiranega na letališču. Na ekranu so 
lahko ves Čas spremljali barvno sliko 
oblačnosti nad Evropo in ostalimi predeli 
zemeljske oble. Tako je bilo mogoče sku
paj s številnimi podatki meteorološke 
službe ljubljanskega letališča precej bo
lje napovedovati pričakovano vreme kot 
na tekmovanjih v preteklih letih. Za vse 
to je dobro skrbel Miran Furlan, brniški 
meteorolog in neustavljivi motor pri vo
denju in organiziranju vseh potrebnih 
reči za uspešno nastopanje državnih re-
prezentantov na mednarodnih velikih 
tekmovanjih. Je nekakšen »letalski Vo-
grinec«. Organizator, Alpski letalski cen
ter, je imel to pot odlično službo računal
niške obdelave rezultatov pod vodstvom 
Andreja Mlakarja in z gotovostjo lahko 
rečemo, da bi.bil vsak organizator svetov
nih prvenstev vesel, če bi mu ta služba 
tako odlično delala, kot je to pot v Les
cah. 

In če so ob koncu še športni rezultati 
domačih tekmovalcev dobri, je zadovolj
stvo lahko popolno. Lesčani so spet potr
dili, da je kvalitetni vrh še Vedno njihov, 
slovenski vrh pa pomeni tudi jugoslovan
ski vrh. Ivo Šimenc je obranil naslov pr
vaka iz lanskega leta s precejšnjo toč
kovno prednostjo pred Ljubljančanom 

Marjanom MediČem in Leščanom Mi
hom Thalerjem. Tudi na četrtem mestu 
je Leščan, najbolj obetavni mladi tekmo
valec Boštjan Pristavec, ki je zaostal za 
Thalerjem samo za eno točko. Najprijet-
nejše presenečenje pa je bil leski zače
tnik Marko Hudovernik, ki si je že na pr
vem tekmovanju priboril z veliko priza
devnostjo šesto mesto in prehitel že izku
šene reprezentante. Peti LešČan je bil Vi
li Ekar na enajstem mestu, ki je bil po 
petih disciplinah na odličnem šestem 
mestu, v zadnji disciplini pa ni uspel 
opraviti naloge v celoti in je pristal pri 
Ivančni gorici. Darko Kraševec je bil pet
najsti, kar je precej slabše, kot so njegove 
sposobnosti. Po štirih disciplinah sta bila 
odlično uvrščena tudi Tone Cerin na 
osmem in Pavel Ahčin na enajstem me
stu, v zadnjih dveh disciplinah pa nista 
dosegla cilja na letališču v Lescah in sta 
zdrsnila na 22. in 23. mesto. Deveti leski 
tekmovalec Franc Resman je tekmoval 
prvič in tekma je bila za njegove sposob
nosti pretežka, da bi dosegel kaj več kot 
30. mesto. 

Sama tekma je bila od prvega do zad
njega tekmovalnega dne izredno zanimi
va in razburljiva. V prvi disciplini hi
trostnega preleta v trikotniku Lesce— 
Skorja Loka—Novo mesto—Lesce v 
skupni razdalji 191,2 kilometra, je do ci
lja priletelo 20 tekmovalcev, najhitrejši 
pa je bil Thaler s hitrostjo 125,17 km/h, 
kar, je bil izreden dosežek, ker je dru
go uvrščeni Peperko dosegel hitrost 
92,39 km/h, tretji Šimenc pa 91.43 km/h. 
Zaradi izredne hitrosti zmagovalca je 
prejelo točke za hitrost samo šest tekmo
valcev, vsi ostali pa samo točke za razda
ljo, ker so bile njihove hitrosti med 48 in 
73 km/h. Thalerjev čas za celoten let je 
bil ena ura in 31 minut, najpočasnejši let 
pa je trajal tri ure in 57 minut. Drugi dan 
so morali tekmovalci opraviti precej tež
ko nalogo: prelet iz Lesc do Podkorena, 
nato preko Krvavca do Maribora, kjer so 
morali slikati most čez Dravo, ter nazaj 
do Lesc v skupni razdalji 309 km. Start je 
bil za vse izredno dober zaradi dobrih 
termičnih dviganj in visoke kumulusne 
baze preko 2000 metrov. Taki pogoji so 
bili vse do konca Savinjskih Alp. Naprej 
do Maribora pa je bilo nebo pokrito z vi
soko cirusno oblačnostjo in s stratosno 
oblačnostjo kot ostanek razpadlih kumu-
lusov. Sonce je bilo zakrito, zato tudi 
energije ni bilo, ki bi dvigala zrak, brez 
tega pa jadralna letala ne preletijo daleč, 
ampak so vsako naslednjo sekundo bližje 
zemlji. Tako je Štajerska postala za veči
no tekmovalcev usodna. Samo šest se jih 
je vrnilo do Lesc, vsi ostali so pristali v 
glavnem med Mariborom in Slov. Konji
cami, najdalj pa sta priletela Leščana 
Hudovernik in Čerin, ki sta pristala na 
brniškem letališču. Najhitrejši in zmago
valec drugega dne je bil Ptujčan Igor Ko-
larič, ki je potreboval za prelet natanko 
štiri ure in dosegel hitrost 77,2 km/h. Sle
dili so Šimenc, Thaler, Ljubljančan Stari-
ha in še dva Leščana Pristavec in Ahčin. 
Tretji dan je vreme kazalo, da bo najbolje 
in varno leteti proti jugu in tja do Novega 
mesta in Vinice bi bila najugodnejša di
sciplina tega dne. Žal pa je vojska prepo
vedala letenje že drugi dan zapored 
južno od Celja in Save zaradi vaj vojnega 
letalstva, čeprav je ta ista komanda pi
smeno zagotovila organizatorjem, da le
tenje jadralnih letal v času rjrvenstva nad 
Slovenijo ne bo omejeno. Žalostno je, da 
se to dogaja vsako leto, ne glede v kate
rem kraju je tekmovanje. 

Izbrana je bila manj ugodna varianta 
proti Štajerski, vendar y, upanju, da bo po 
napovedih vreme nad Pohorjem ta dan 
ugodno za jadranje. Zato je bila izbrana 
najdaljša disciplina tega prvenstva od 
Lesc do. Podkorena in nato preko Krvav
ca do Maribora ter preko Celja do Lesc v 
razdalji 318,4 kilometrov. Kot dan pred 
tem se je mariborsko področje prekrilo z 
oblaki in spet so s Štajerske potovali tek
movalci z vozovi po cesti. Do Lesc so 
uspešno prileteli le štirje. Zmagala sta z 
enako poprečno hitrostjo 59,1 km/h Ce
ljan Peperko in Ljubljančan Berčič, tretji 
in četrti pa sta bila Leščana Čerin in Tha
ler. Šimenc je pristal v Mariboru in za
ostal za 475 točk. V vodstvu pa se je utrdil 

-Thaler s 380 točkami prednosti pred Pe-
perkom in 450 pred Šimencem, ki je zdr-
sel na šesto mesto. 

Razpored prvenstva Železarne v malem 
nogometu 

Tekmovanje je v športnem parku pod Mežaklo. 
Prve tri skupine so nastopile v ponedeljek, torek in sredo. 

IV. skupina — četrtek, 4. junija, ob 15.30: 
delovna skupnost ETN, 
delovna skupnost KSI, 
Jeklovlek, 
Valjarna žice in profilov. 

Prvo polfinale — ponedeljek, 8. junija, ob 15.30: 
prvi iz L in III. skupine, 
drugi iz II. in IV. skupine. 

Drugo polfinale — torek, 9. junija, ob 15.30: 
prvi iz II. in IV. skupine, 
drugi iz L i n III. skupine. 

Iz vsake polfinalne skupine igrata po dve osnovni organizaciji v 
finalu, ki bo v četrtek, 11. junija, ob 15.30. 

Za četrti tekmovalni dan je še vedno 
veljala prepoved letanja proti jugu, kjer 
so bili pogoji za jadralno letenje ugodnej
ši kot v hribih. Tako je ostala samo ena 
možnost, leteti po hribih, kjer pa so bili 
pogoji v začetku letenja izredno dobri z 
bazami nad dva tisoč metrov, vendar se 
je zaradi hladnega severnega zraka vlaga 
v oblakih hitro kondenzirala do dežja in 
lokalnih ploh. Prelet v lomljeni liniji Les
ce—Podkoren—Krvavec—Slov. gradeč— 
Črnivec—Lesce v skupni razdalji 
229,6 kilometrov je bil zato za vse prava 
loterija. Že na prvi obletni točki v Podko
renu se je ulila ploha in pritisnila štiri 
tekmovalce k tlom. Dva sta pristala v 
Mojstrani, dva pa sta se s težavo privle
kla do igrišča za golf in leškega letališča. 
Ostali so se z nekaj sreče in tudi zaradi 
izkušenj izvlekli iz zagate. Težave so na
stale spet v Slov. Gradcu, kjer je nevihta 
do tal zaprla dolino in večina je bila pri
siljena pristati. Le Štirje so našli edino re
šitev. Poleteli so proti vzhodu in se izo
gnili nevihti v zadnjem trenutku. Preko 
Celja so zajadrali nad zasavske hribe in 
se po sončni strani vrnili do cilja v Les
cah. S hitrostjo 69,25 km/h je zmagal Lju
bljančan Medic pred Leščanoma Ekar-
jem in Šimencem ter edino žensko za
stopnico na tem tekmovanju, Ptujčanko 
Mileno Cestnik. Po štirih dneh je Thaler 
še ostal v vodstvu pred -Šimencem, ven
dar samo še z razliko 124 točk. 

Spet je sledil deževni dan. Fronta je 
ponoči prešla naše kraje. Bilo pa je hlad
no zaradi severnega vetra in visoke vlaž
nosti. Okrog poldneva so se baze kumu-
lusov že dvigale proti tisoč metrom, dvi
ganja pa so bila tako slaba, da je bila iz
brana kratka disciplina, ki ni zahtevala 
preleta visokih Kamniških Alp. Hitrostni 
prelet v lomljeni liniji Lesce — Krvavec— 
Podkoren—Krvavec— Lesce v razdalji 
173,6 kilometrov, je bil kar najbolje iz
brana varianta. Tekmovalci so poleteli ob 
14. uri. štartna linija pa je bila odprta ob 
15. uri. Šimenc je taktiziral in slikal 
štartno uro povsem zadnji šele ob 15. uri 
in 50 minut. Nato je odlično letel in samo 
za malenkost zmagal pred Pristavcem, 
Stariha je bil tretji, Thaler pa četrti ter 
obdržal vodstvo pred Šimencem samo še 
za 65 točk. 

Zadnja, šesta disciplina je bila izredno 
pomembna, ker je dajala kar desetim 
tekmovalcem možnosti za osvojitev ene 
od kolajn. Naredilo se je prav čudovito 
vreme. Tekmovalna komisija je odredila 
hitrostni prelet Lesce—Mojstrana—Novo 
mesto—Mojstrana—Lesce v skupni raz
dalji 273 kilometrov. Pričakovana je bila 
izredna borba, mnogi tekmovalci pa so 
celo menili, da je disciplina za tako odli
čne vremenske pogoje celo prekratka. 
Start je bil izreden in nadvse razburljiv. 
Preko Mojstrane do Ljubljane je vsem šlo 
odlično, nato pa so se pričele težave. Ve
lika večina tekmovalcev je priletela v fa
zo krize, ko so kumulusi razpadli in na 
velikem področju zakrili sonce. Tisti, ki 
so se iz Novega mesta usmerili takoj pro
ti Lescam, so ostali v senci in niso našli 
nobenega dviganja več. Večina je pristala 
na njivah okrog Ivančne gorice in Višnje 
gore, sedem jih je pristalo na letališču v 
Novem mestu in le devetim je uspelo obi
ti senčno področje tako, da so poleteli 
nad Kočevski Rog in se preko Krima in 
Polhograjskih Dolomitov izvlekli nad Je
lovico, od koder po soncu ni bilo več pro
blemov preko Mojstrane prileteti do cilja 
na leškem letališču. Vsem devetim je 
uspel ta podvig, najhitrejši pa je bil Stari
ha in dobil tisoč točk. Njegov klubski ko
lega Volk je zaostal samo dve točki, tretji, 
Ivo Šimenc, pa za 10 točk. Thaler je pri
stal že v Novem mestu in s tem dokončno 
izgubil v zadnjem trenutku tekmo za pr
vo mesto. Ob koncu je le ostal na tretjem 
in si zaslužil bron. 

Za Elanov pokal so uvrstitve enake kot 
za republiško prvenstvo, le Geza Molnar 
je uvrščen med slovenske tekmovalce na 
28. mesto. Tekmovalce čaka zdaj državno 
prvenstvo v NOVEM SADU, kjer bo lete
nje nad ravnino v precej drugačnih pogo
jih, kot so bili to pot nad Slovenijo. 

REZULTATI: 1. Ivo Šimenc (ALC) 4743 
točk, 2. Marjan Medic (AK Ljub.) 4305 

- točk, 3. Miha Thaler 4216 točk, 4. Boštjan 
Pristavec (oba ALC) 4215 točk, 5. Janez 
Stariha (AK LJ) 3951, 6. Marko Hudover
nik (ALC) 3935 točk, 7. Franc Peperko 
(AK Celje) 3899, 8. Maks Berčič (AK 
Ljub.) 3854, 9. Boštjan Vovk (AK Ljub.) 
3844, 10. Boris Perše (Slov. gradeč) 3843, 
11. Vili Ekar 3722, 15. Darko Kraševec 
3596, 22. Pavel Ahčin 3127, 23. Tone Čerin 
3108, 30. Franc Resman (vsi ALC) 2095. 

Leon Mesaric 

Evropsko prvenstvo 
v metu na daljavo 

na asfaltu 
Člani Zveze za kegljanje na ledu Slove

nije so v Kranjski gori organizirali 9. ev
ropsko prvenstvo v metu na daljavo na 
asfaltu. Sodelovalo je 27 tekmovalcev iz 
petih evropskih držav: ZRN, Italije, Av
strije, Belgije in Jugoslavije. 

Naši tekmovalci so dosegli skromne re
zultate, ob tem pa je treba reči, da ima ta 
Športna disciplina pri nas zelo malo lju
biteljev, poleg tega pa tudi ni primernih 
asfaltnih stez. Najboljši so bili avstrijski 
in italijanski tekmovalci, od naših pa je 
bil najboljši Stane Koprivnikar iz Misli-
nje, ki je zasede! 18. mesto. Jože Špolar iz 
Kranjske gore je bil 20., Lovro Pudgar z 
Jesenic 21., Jani Jelovčan iz Kranjske go
re 22., Rudolf Lubej iz Mislinje 23,, Milan 
Lasnik z Jesenic pa je zasedel 26. mesto. 

J.R. 

KOŠARKA 


