
T E D N I K - GLASILO DELOVNEGA KOLEKTIVA SOZD SŽ ŽELEZARNE JESENICE 

Ž E L E Z A R 
Jesenice, 30. julija 1987 Številka 30 • XXXVI 

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 Daré Bradaškja, lektorica — novinarka Cvetka 
Martinčič, novinarki Litijana Koš 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. 

Ob praznovanju 
občinskega praznika 

1. avgusta 
V mesecu juliju leta 1941 se je zvrstilo več dogodkov, pomembnih za 

razvoj NOB, ki veljajo kot določeni mejniki, čeprav upor ni vzplamtel 
spontano na en sam dan vsepovsod. Tlel je že pred tem in se odražal na ra
zlične načine, na različnih mestih. 

Za našo občino je bil odločilen spopad na Obranci 1. avgusta, ki je 
spremenil položaj sovražnikov in občanov v celoti. Prav je, da ta čas in vsa 
vojna leta ne gredo v pozabo. Preveč dragocenih žrtev so zahtevala. Zaradi 
tega praznujemo občinski praznik z vrsto prireditev, ustrezno času in tre
nutnim razmeram. 

Prav je tudi, da se s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so po vojni vse 
doslej z veliko volje, moči, optimizma in zanosa premagovali neštete teža
ve, se razdajali in zgradili to, kar imamo. 

Majhni uspehi in spremembe povzroče v daljšem obdobju velike pre
mike. Zaradi tega je pomembno, da ne pride do zastajanja ali celo nazado
vanja. Pomembno je, da vsak posameznik soustvarja našo skupnost, tako 
je lahko uspeh večji. Sodelovanje pomeni hkrati tudi pripadnost skupno
sti. Napredek skupnosti je odvisen od človeka, ki je gibalo vseh dogajanj, 
boljši kot je, v boljšo smer gre razvoj. V človeka se tako izplača vlagati, 
vloženo se vrne slej ko prej. 

Že lani napovedana interventna zakonodaja in drugi ukrepi so začeli 
medtem delovati. Posledice najbolj čuti gospodarstvo, kar se odraža tudi 
že pri vseh drugih dejavnostih. Zaostreni pogoji so potisnili nekaj delovnih 
organizacij v nezavidljiv položaj, ki sili posamezne od njih k reorganizaci
jam različnih oblik in k še ostrejšim ukrepom. Izgube so narasle preko 
sprejemljivih meja in ogrožajo normalno poslovanje tudi drugega dela de
lovnih organizacij. Le redke lahko uvrstimo med zadosti trdne, ki jih ve
ljavni ukrepi ne morejo huje prizadeti. Predvsem so to delovne organizaci
je, ki so kadrovsko, programsko, organizacijsko in razvojno dosti močne, 
da so lahko v vseh pogledih vzdrževale stik z industrijskim razvojem dru
god, osvojile in tudi zadržale zunanje tržišče. 

V današnjem svetu je treba skrbeti predvsem za zadostno znanje, os
vajanje novih tehnologij in programov ter vlaganje v ustrezno, sodobno-
opremo, za dvig proizvodnosti in kvalitete izdelkov. 

Gradnja elektrojeklame se v tem času približuje zaključku. Proizvod
nja teče v danih okoliščinah dokaj zadovoljivo. Izvenpečna metalurgija še 
ni mogla steči, ker vse naprave niso dokončane, zato potreben asortiment 
kvalitetnih jekel še ni zagotovljen, tako tudi vseh načrtovanih ekonomskih 
učinkov še ni. Izgradnja Jeklarne pomeni velik uspeh in daje dobro izho
dišče za gospodarjenje. Težavam se tudi Železarna glede na zaostrene po
goje ne bo mogla izogniti, lahko pa ugotovimo, da bi s staro Jeklarno ned
vomno zašla v položaj, v kakršnem je sedaj industrija z zastarelo opremo, 
tehnologijo in proizvodnim programom. 

Železarna tudi sicer izpolnjuje načrt zaustavljanja Siemens - Marti
nove jeklarne in Plavža. Z navedenim se zmanjšuje onesnaževanje okolja, 
izboljšujejo delovni pogoji in povečuje proizvodnost. Dani so pogoji za že 
pogosto omenjano prestrukturiranje proizvodnje v Železarni in postopo
ma tudi izven nje. 

Odkar so premagali težave, nastale z večjim dotokom vode in poseda
njem zemljin, gradnja predora teče zadovoljivo. 

Izgradnja magistralne ceste Bolnica — Mlaka zaradi težav z zemelj
skim plazom pod Kopavnikom kasni in bo dana v promet predvidoma 
koncem avgusta. Za krajane Hrušice bo to pomenilo velik napredek in iz
boljšanje bivalnih pogojev. 

V obdobju po zadnjem občinskem prazniku je bilo dokončanih še ne
kaj objektov, ki v primerjavi s prej navedenimi nimajo tolikšne teže, ven
dar za posamezno dejavnost predstavljajo velik napredek. Naj naštejem le 
nekaj večjih: izgradnja prizidka k osnovni šoli Kara^-anških kurirjev NOB 
na Koroški Beli, izgradnja trgovine trgovskega podjetja Golica, TOZD 
Rožca na Hrušici, dograditev Gorenjkinih apartmajev Razor in obnova re
stavracije Hotela Razor, izgradnja ceste na Malo Mežakljo in ureditev no
vega odlagališča smeti komunalnih odpadkov, izgradnja nove razdelilne 
transformatorske postaje 110/20 K V na Plavžu, ki bo omogočila bolj kvali
tetno napajanje Jesenic, predora in kasneje doline. 

Zadovoljivo poteka tudi izgradnja Petrolovega hotela Špik v Gozd 
Martuljku, ki bo dograjen predvidoma jeseni in bo dopolnil hotelsko po
nudbo v dolini ter nova lužilnica v Železarni, ki bo pomenila pomemben 
prispevek za čistejšo Savo že letos. Z izgradnjo čistilne naprave za mesto 
Jesenice bo v prihodnjem letu Sava še manj obremenjena. 

Za reševanje v prihodnje ostaja vrsta odprtih problemov, med njimi 
gotovo kot najtežji — urejanje prostora. Zaradi stalnega pomanjkanja 
gradbenih zemljišč je pritisk nanje zelo velik. S pričetkom odkupa parcel 
za gradnjo avto ceste predor — občinska meja se bodo zahteve še poveča
le. Ob tem bo pomembno izpeljati postopke tako, da bi bila lahko avto ce
sta zgrajena hkrati s predorom. 

V zaostanku je gradnja družbenih stanovanj, kar bi bilo treba pospeši
ti, pritisk nanje pa ublažiti tudi z manjšim zaposlovanjem, skladno z reso
lucijo. 

Po neuspelem referendumu je ostalo odprto vprašanje Centra sred
njega usmerjenega izobraževanja, ki mu v preteklosti ni bilo mogoče zago
toviti ustreznih delovnih pogojev. Velike potrebe po kadrih nam narekuje
jo iskanje novih rešitev, čeprav se zavedamo, da je dodatno obremenjeva
nje organizacij združenega dela zelo vprašljivo, ne le zaradi veljavne za
konodaje, temveč tudi zaradi gospodarskega stanja. To pa ni edini dolg 
naše skupnosti, temveč gre še za druge institucije s področja izobraževa
nja, kulture, športa in družbenih dejavnosti, katerih položaj je prav tako 
težaven. 

Viden napredek je bil dosežen pri urejanju okolja, za kar gre zahvala 
vsem, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo poklicno in številnim drugim, ki po
čno to ljubiteljsko. Potrebe so še vedno velike v vseh krajevnih skupno
stih, še posebej velja to za mesto Jesenice kot občinsko središče ter sedež 
vrste organizacij in organov. Jesenice naj bi postale vabljive za krajane, 
obiskovalce in goste, predvsem tudi za številne turiste. 

Vsem delovnim ljudem in občanom čestitam ob prazniku občine Jese
nice 1. avgustu in vas vabim k obisku prireditev, organiziranih v ta namen, 
z mislijo: 

Skupaj smo pri delu, težavah, 
iskanju najboljših rešitev; 
zato tudi praznujemo skupaj, 
z mislijo, da je sedanjost Predsednik 
cilj preteklosti in izhodišče Skupščine občine Jesenice 
za prihodnost. Jakob Medja 

Jesenice (foto I. Kučina) 

Proizvodnja v prvem polletju 
Iz podatkov v tabelah na 6. strani je razvidno, da podobno kakor lani tu

di letos s proizvodnimi rezultati ob polletju ne moremo biti zadovoljni. 
Računati je bilo, da bomo z novo organizacijo Železarne dosegli boljše 

rezultate, pa žal ni tako. Niti ena TOZD ni dosegla z realnejšim operativnim 
programom načrtovanih količin, tako v skupni kakor tudi v gotovi proizvod
nji za prodajo. 

Čeprav je letošnje leto specifično 
zaradi pričetka obratovanja nove Je
klarne (žal še ne dela s polno zmo
gljivostjo), postopno ustavitvijo plav
ža in martinovk, v prvem polletju še. 
ni prišlo do kritičnega pomanjkanja 
vložka (nasprotno, do junija so bile 
zaloge medfazne proizvodnje preve
like) in do motenj v proizvodnji. Ta
ko lahko iščemo krivce za izpad pro
izvodnje le znotraj Železarne. To sta 
predvsem pomanjkanje delavcev na 
ključnih delovnih mestih ter preko
merni zastoji in okvare tehnološke 
in »storitvene« narave. 

Z eno stvarjo pa se v letošnjem pr
vem polletju res lahko pohvalimo in 
to je izvoz. Za 2,5 % smo več izvozih 
kot smo načrtovali in za 4,5 mio do
larjev oz. 36,5 % več kot lani v istem 
obdobju. Predvsem pozitivno je, da 
se je močno povečal izvoz na konver
tibilno področje. 

TOZD Talilnice 
Ta TOZD je imela največja odsto

panja med gospodarskim načrtom in 
operativnim programom. Gospodar
ski načrt je predvideval, da februar
ja grične obratovati J2, (dejansko 
13. marec), da se en plavž ustavi šele 
junija (dejansko 19. maj) ter da 
martinarna preide sredi marca na 
dvopečno obratovanje (dejansko 
15. maja), talilci pa so ga izpolnili 
93,2 %, veliko bolj realen operativni 
program, k i je spremembe upošte
val, pa 98,4 %. 

Edino Livarna je svoje obveznosti 
presegla. 

Plavž 
Z operativnim programom načrto

vane obveznosti v proizvodnji grod-
lja so plavžarji dosegli 98,3 %. Izpad 
proizvodnje gre izključno na račun 
januarja, zaradi obilice zastojev na 
obeh pečeh zaradi pregorevanja in 
menjave šob (pihalic) ter prisilnega 
mirovanja (neobratovanj a) plavža 
št. 2 od 11. do 18. januarja zaradi po
žara (pogoretja trakov) v aglomera
ciji. 

Jeklarna 1 
Precej višji operativni program 

(več S M peči in prestavljen redni le
tni remont Lectromelt peči) je je
klarna izpolnila 97,6 %. Da načrtova
ne obveze niso bile izpolnjene, je kri
va elektrojeklarna (martinarna je 
svoje še presegla), ki niti en mesec 
ni dosegla načrtovanih količin. Vzro
ki izpada proizvodnje so močna pre

koračitev »normalnih« zastojev in 
okvar tehnološke in vzdrževalne 
(storitvene) narave, delne redukcije 
(januarja) električne energije ter od
pisi nekurantne proizvodnje. 

Razen delno pri patentirni žici in 
VAC je bil proizvodni program v re
du izpolnjen. 

Problemi pa so pri čistoči jekel in 
izplenu (lunkerju). V prvem polletju 
je bilo na konti livu odlitih 29.198 ton 
gredic, kar je 79,4 % gospodarskega 
načrta oz. 100,7 % nižjega operativ
nega programa (zadostne medfazne 
zaloge gredic in žice ter neizpolnje
vanje planskih obvez v VŽP). 

Jeklarna 2 
Načrtovano je bilo, da poizkusna 

proizvodnja steče že v februarju, 
vendar je prišlo do kasnitve, zato je 
operativni program precej nižji od 
gospodarskega načrta ter izpolnjen 
104,5 %. 

Predvidenega asortimenta v tej 
jeklarni na žalost še ne dosegamo, 
ker investicija še vedno ni zaključe
na, saj niti VOD naprava niti konti-
liv še ne obratujeta in imajo izredne 
težave pri pravočasni pripravi livnih 
garnitur. 

Livarna 
Že dolgo smo navajeni, da je L i 

varna najbolj stabilen obrat pri do
seganju planskih obvez v Železarni. 
Tudi letošnje prvo polletje ni bilo iz
jema in so livarji svoje planske ob
veznosti presegli za 5,2 %. 

TOZD Ploščati program 
Proizvodni rezultati meseca junija 

so tej TOZD preprečili, da bi dosegla 
z operativnim programom načrtova
no proizvodnjo. Z ozirom na lansko
letne rezultate je največje razočara
nje v tej TOZD obrat Valjarna debe
le pločevine, ki je tudi glavni krivec 
za nedoseganje načrtovane proiz
vodnje. 

Skupna proizvodnja je bila dose
žena 99 %, gotova za prodajo 97,6 %, 
prodaja pa 98,2 %, vse v primerjavi z 
nekoliko višjim operativnim progra
mom.. 

Valjarna bluming-štekel 
Skupna proizvodnja je bila dose

žena 100 %, gotova za prodajo pa 
107,7 % v primerjavi z operativnim 
programom. 

Na prvi pogled so rezultati zelo do
bri, vendar je treba priznati, da sp 

bile ob enaki kapaciteti agregatov 
gospodarskim načrtom in operativ 
nim programom predvidene obves 
nosti precej nižje od lanskoletni! 
Druga negativna stvar je, da nam j 
i uspelo- v mesecu juniju ustvaril 
zalogo surovega jekla pred globir 
skimi pečmi v količini okoli 10.00 
ton, zaradi dvakratne kampanj 
obratovanja potisne peči z večkratn 
vgraditvijo kvarto ogrodja ob iste 
časnih remontih globinskih peči. 

V mesecu maju je bila izvršena ti 
konstrukcija potisne peči. 

Valjarna debele pločevine 
Čeprav so izpadle načrtovan 

usluge prevaljanja in je bil v dru; 
polovici aprila redni letni remont, 1 
niso taki vzroki, da bi lahko v pr 
merjavi z lanskim (dobrim) letor 
zaostali za skoraj enomesečno proi: 
vodnjo. Poleg delnih težav s poman; 
kanjem naročil v navadnih kvalite 
tah in uslug je vzrok predvsem slal 
še delo nove kalilne peči, kar povzn 
ča izpad prodaje, kopičenje medfa: 
nih zalog in neizpolnjevanje spreji 
tih obvez do kupcev. 

(Nadaljevanje na 6. stran. 

Slabi rezultati v 
juliju 

Po podatkih statistične 
službe smo do 27. julija izdela
l i 83.470 ton skupne proizvod
nje, kar je 94,9 odstotka opera
tivnega programa. Plan izpol
njujejo naslednji obrati: Plavž 
(107,3%), Jeklarna (103,5%), 
H V Jesenice (115,6 %), Vratni 
podboji (126,2 %) in Elektrode 
(108,3 %). 

Plavž presega družbeni 
plan in enak operativni pro
gram za 7,3 odstotka. Izdelali 
so 6.732 ton grodlja. 

V Jeklarni 1 so vl i l i 
22.078 ton jekla in presegajo 
operativni program za 5,9 od
stotka. 

V Jeklarni 2 so v 27 dneh iz
delali 10.635 ton, kar je 145 
šarž. 

V osemnajstih odpremnih 
dneh smo prodali 19.591 ton 
končnih izdelkov in storitev, 
kar je 85,6 odstotka operativ
nega programa. Prodaja je 
uspešna v: H V Bela (103%), 
HV Jesenice (110,8 %), Vratni 
podboji (108,3 %), Jeklovlek 
(110,4 %) in Žebljarna 
(117,5 %). 



Pred volitvami 
Na osnovi sklepa 16. seje delavskega sveta Železarne z dne 15. julija le

tos, da se za 30. september 1987 razpišejo volitve v samoupravne organe na 
ravni delovne organizacije in delegacije za delegiranje delegatov v skupšči
ne družbenopolitičnih skupnosti ter samoupravnih interesnih skupnosti v 
temeljnih organizacijah in delovni skupnosti skupnih služb so se v železarni 
začele ustrezne politične in samoupravne aktivnosti. 

Do sredine septembra je potrebno 
v vseh temeljnih organizacijah in 
delovni skupnosti zaključiti posto
pek evidentiranja (ki teče že dalj ča
sa) in kandidiranja za člane: 

a) delavskega sveta Železarne 41 
članov, 

b) odbora samoupravne delavske 
kontrole 15 članov, 

c) finančnega odbora posebne fi
nančne službe 7 članov, 

d) skupne disciplinske komisije 63 
članov, 

e) odbora za gospodarstvo 15 čla
nov, 

f) odbora za samoupravne splošne 
akte 15 članov, 

g) odbora za splošne zadeve 15 čla
nov, 

h) odbora za kadre in družbeni 
standard 15 članov, 

i) odbora za stanovanjska vpraša
nja 15 članov, 

j) odbora za informiranje 13 čla
nov, 

k) poravnalnega sveta 17 članov, 
1) uredniškega odbora Železarja 9 

članov, 
m) delegacij za DPS in SIS. 
Delavci temeljnih organizacij in 

delovne skupnosti izvolijo člane svo
jih delegacij za skupščine DPS in 
SIS skladno z določili statutov ter 
člane posebnih skupnih delegacij na 
nivoju Železarne, skladno z 21. čle
nom (novi 80. a člen) sprememb in 
dopolnitev statuta delovne organiza
cije Železarne Jesenice. 

Evidentiranje, kandidiranje in 
volitve 

Na osnovi dogovorjenih kriterijev 
bomo naloge izvajali v okviru vod
stev osnovnih organizacij sindikata 
in na SDS v vsaki temeljni organiza
ciji in v delovni skupnosti skupnih 
služb. 

Izvršni odbor sindikata pripravi 
predlog možnih kandidatov za vse 
organe od točke a do m. Na nepo
srednih volitvah v temeljnih organi
zacijah in delovni skupnosti bomo 
izvolili člane samoupravnih organov 
pod točko a,b,c in d. Pri tej nalogi je 
potrebno evidentirati tudi predsed
nike in namestnike odborov, delav
skega sveta, člane in namestnike po
ravnalnega sveta ter vodje delegacij 
za DPS in SIS. Predsedniki 10 OO 
sindikata naj imena evidentiranih 
pošljejo v razpravo na samoupravne 
delovne skupine, sindikatu Železar
ne pa v vednost. 

Po razpravah na samoupravnih 
delovnih skupinah bodo vodstva os
novnih organizacij sindikata sklica
la kandidacijske konference, na ka
terih bodo razpravljali o predlogu 
možnih kandidatov in ga nato z gla
sovanjem tudi potrdili. 

Na podlagi opravljenih kandidacij
skih konferenc bodo vodstva vseh 
osnovnih organizacij sindikata pri
pravila enotno kandidatno listo za 
člane delavskega sveta, odborov ter 

članov poravnalnega sveta ter pred
log delegacij za delegiranje delega
tov v skupščine DPS in SIS. 

Način izvolitve članov 
samoupravnih organov na 

ravni Železarne ter delegacij 
za DPS in SIS 

1. Člane delavskega sveta Železar
ne volijo vsi zaposleni v temeljnih 
organizacijah in delovni skupnosti 
neposredno. 

2. Gane odbora samoupravne de
lavske kontrole volijo vsi zaposleni v 
temeljnih organizacijah in delovni 
skupnosti neposredno. 

3. Člane skupne disciplinske komi
sije volijo vsi zaposleni v temeljnih 
organizacijah in delovni skupnosti 
neposredno. 

4. Člane delegacij ža DPS in SIS v 
vsaki temeljni organizaciji in delo
vni skupnosti volijo svoje delegacije 
ter skupne delegacije na ravni delo
vne organizacije neposredno. 

5. Vse ostale odbore na predlog 
sindikata imenuje delavski svet Že
lezarne. 

6. Člane poravnalnega sveta v te
meljnih organizacijah in delovni 
skupnosti izvolijo (na predlog sindi
kata) delavski sveti (po dva), delav
ski svet Železarne (na predlog sindi
kata) pa predsednika in dva pod
predsednika (3). 

7. Odbor za informiranje in ured
niški odbor Železarja na predlog 10 
K OO sindikata Železarne imenuje 
delavski svet Železarne na svoji kon-
stituantni seji. 

CSI — Mirko Rabič 

V sedemnajstih dneh julija smo dosegli 12.020 mio din realizacije, 
kar je 96 % doseganja cilja. Rezultat je skromen, še toliko bolj, ker v 
programirani realizaciji ni upoštevan vpliv povečanja cen, dejansko 
pa večino izdelkov prodajamo že od 6. julija naprej po 20 % višjih ce
nah. Namesto, da bi izkoristili možnost povečanja realizacije ob pove
čanih cenah, smo celo manj uspešni kot pred podražitvijo. S takimi 
rezultati si ne delamo le slabo uslugo za osebni dohodek v juliju, am
pak za daljše obdobje. 

Oddelek za nagrajevanje 

Seja delavskega sveta 
Na 16. redni seji so se 15. julija sestali delegati delavskega sveta Žele

zarne. Pregledali so, kako se izvajajo sklepi prejšnje seje, se seznanili z re
zultati referenduma z dne 30. junija, sprejeli so usmeritve samoupravnih 
aktivnosti za dokončanje naloge Organiziranost Železarne Jesenice in potr
dili kar 11 imenovanj. 

Prehod na BBC električni peči (foto I. Kučina) 

Delegati so ugotovili, da je večina 
sklepov realizirana, vendar se skle
pi, ki naj bi pripomogli k doseganju 

planskih ciljev, ne izvajajo v tolikšni 
meri, da bi se pokazali zadovoljivi 
rezultati. Zato se je delavski svet 
zavzel za dosledno izvajanje izred
nih ukrepov, sprejetih na svoji 15. 
seji. 

Volilna komisija Železarne je se
znanila delavski svet o izidu glasova
nja na referendumu 30. junija. De
lavci, zaposleni v temeljnih organi
zacijah in delovni skupnosti, so se 
na referendumu z večino glasov 
odločili za sprejem samoupravnih 
splošnih aktov, k i so bili predmet re
ferenduma. 

Za dokončanje projekta Organizi
ranost Železarne Jesenice je potreb
no izpeljati še nekatere aktivnosti, 
zato je delavski svet sprejel dopol
njen program aktivnosti, katerih no
silca bosta sindikat in center za sa
moupravljanje in informiranje. 

Evidentiranje kandidatov in izved
ba kandidacijskega postopka za čla
ne samoupravnih organov delovne 
organizacije, delovne skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti 
je v realizaciji od 9. seje delavskega 
sveta Železarne dalje. Do 31. avgu
sta je potrebno izvesti volitve v sa
moupravne organe delovne skupno

sti skupnih služb, do 10. septembra 
pa konstituirati samoupravne orga
ne delovne skupnosti skupnih služb. 

Volitve v samoupravne organe de
lovne organizacije in članov delega
cij za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti ter skupščine SIS je treba 
izvesti do 30. septembra. 

Rok izvedbe konstituantnih sej 
delegacij za delegiranje delegatov v 
skupščine družbenopolitičnih skup
nosti in SIS je 10. oktober 1987. V 
istem roku se konstituirajo tudi sa
moupravni organi delovne organiza
cije. 

Po končanem rednem razpisnem 
postopku je, po poročilu predsednika 
razpisne komisije, delavski svet ime
noval s potrebno večino glasov Jane
za Poljšaka za podpredsednika po
slovodnega odbora za sociološko, 
pravno in kadrovsko področje za do
bo štirih let in obenem razrešil raz
pisno komisijo. 

Skladno z referendumskimi odlo
čitvami dne 30. junija in v smislu iz
vajanja kadrovske politike delavski 
svet imenuje s 1. avgustom za vršil
ca dolžnosti podpredsednika poslo
vodnega odbora za finance Borisa 
Pesjaka za dobo največ šest mese
cev. 

Za vršilca dolžnosti vodje delovne 
skupnosti skupnih služb imenuje de
lavski svet za obdobje največ šest 
mesecev Albino Tušar. 

Kadrovski sektor je zadolžen, da v 
tem času v okviru svojih pristojnosti 
prične in zaključi redni razpisni po
stopek za imenovanje podpredsedni
ka poslovodnega odbora za finance 

in vodja delovne skupnosti skupnih 
služb. 

Do izvedbe rednega razpisnega 
postopka, za katerega je zadolžen v 
skladu s svojo pristojnostjo kadrov
ski sektor, je delavski svet s potreb
no večino glasov za določen čas ime
noval: 

— Romana Smoleja za v. d. direk
torja sektorja FRS, 

— Klemena Hribarja za v. d. di
rektorja sektorja tehnične kontrole, 

—> Oskarja Kiirnerja za v. d. direk
torja sektorja za razvoj, 

— Emila Ažmana za v. d. direktor
ja sektorja za inženiring in 

— Ivana Voha za v. d. direktorja 
splošnega sektorja. 

Imenovani so bili še: 
— Alojz Burja iz TOZD Komercia

la za delegata Železarne Jesenice * 
izvršnem odboru jugoslovanske bar 
ke za mednarodno sodelovanje, 

— Tonček Čebulj iz kadrovskem ? 
sektorja in Anton Štebljaj iz ' 1 
T K R - N G za delegata Železarne 1 
svetu Centra srednjega usmerjenef 
ga izobraževanja ter 

— Aleksander Kotnik (KSI) :& 
predsednika in Branko Bank}' 
(TOZD Ploščati program), Anton Bi j 
hak (TOZD Talilnice, Plavž), Jane 
Miko (ETN-ERC) in Dušan Sikošei 
(ETN-RO) za člane razpisne komis 
je za imenovanje direktorja sektor) 
za ekonomiko in organizacijo (SE0) 

Postavljeno je bilo tudi nekaj dele 
gatskih vprašanj, na katera bo odgo 
vorjeno na eni izmed prihodnjih sej | 

CSI-MZ 

Zaključili so šolanje 
Sodelavka Cvetka Laharnar 

iz Strojnih delavnic je v juniju 
uspešno zaključila nadaljeval
ni program V. st. ter si pridobi
la naziv obratni strojni tehnik. 

Sodelavci Anton Anderle iz 
Remontnih delavnic, Mile Da-
bižljevič in Marinko Nikše iz 
Vzdrževanja ter Štefan Matuš 
iz Energetike so v juniju uspe
šno zaključili nadaljevalni 
program V. st. ter si pridobili 
naziv elektrotehnik energetik. 

Roman Beznik, Tatjana 
Kaimel, Alojz Mesojedec, Ja
nez Peternel, Boštjan Pikon in 
Nejček Pretnar iz Remontnih 
delavnic ter Marjan Cvek iz 
Vzdrževanja so v juniju uspe
šno zaljučili nadaljevalni pro
gram V. st. ter si pridobili na
ziv elektrotehnik elektronik. 

Čestitamo! 

ŽELEZAR 2 

Po sklepu odbora za delovna razmerja delovne skupnosti ETN z dni 
27.7. 1987 

OBJAVLJAMO 
prosta dela in naloge na Energetskem gospodarstvu 
VODJA E N E R G E T S K E G A GOSPODARSTVA, šifra 5131, 21. kategorija 
1 oseba 
POGOJI: visoka šola metalurške ali strojne smeri 

štiri leta delovnih izkušenj 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v osmii 
dneh po objavi na Kadrovski sektor Železarne Jesenice, c. Zelezarjev ! 
64270 Jesenice. 

doseganje skupnega cilja poslovanja 



ŽELEZAR 

Podeljene kadrovske štipendije 
za šolsko leto 1987/88 

Odbor za kadre in družbeni standard pri delavskem svetu Železarne je 
podelil kad-ovske štipendije za šolsko leto 1987/88 in razdelil vsa svoja sred
stva, sta osrednji ugotovitvi s 15. seje. tega odbora, ki je bila 16. julija. 

Seveda je odbor sprejel tudi še drge 
bistvene odločitve pri pregledu izvaja
nja sklepov prejšnje seje, v zvezi z vlo
gami iz naslova izobraževanja in na
slova družbenega standarda, sprejel je 
nove cene stanarin v samskih domovih 
Železarne Jesenice ter se seznanil z in
formacijo v zvezi s tehnološkimi po
manjkljivostmi zgradbe garderob in 
delilnic na Javorniku. 

N a j p r e j v e l j a o m e n i t i n o v o s t v z v e z i 
s š t i p e n d i r a n j e m , i n s i c e r : O d b o r j e 
s k l e n i l , d a s e u č e n c e m — o t r o k o m n a 
š i h d e l a v c e v , k i s o b i l i v s a l e t a o s n o v 
n o š o l s k e g a i n s r e d n j e š o l s k e g a i z o b r a 
ž e v a n j a o d l i č n i , n i m a j o p a n o b e n e š t i 
p e n d i j e — p o d e l i m e s e č n e n a g r a d e v 
v i š i n i p o l o v i č n e p o p r e č n e š t i p e n d i j e 
d o l o č e n e u s m e r i t v e . Š o l s k i u s p e h se 
l e t n o p r e v e r j a i n m o r a b i t i v s r e d n j i 
šoli n a j m a n j prav d o b e r , n a v i š j i i n v i 
soki š o l i p a p o p r e č n a o c e n a 7,8, s i c e r 
p r a v i c o d o n a g r a d e u č e n e c o z i r o m a 
š t u d e n t i z g u b i . 

Štipendijo Železarne Jesenice v šol
skem letu 1987/88 BODO PREJEMA
LI: 

3-letni program KOVINSKO PRE
DELOVALNA USMERITEV: Danilo 
Ambrožič, Zlatan Čizmič, Primož Črv, 
Janez Debevec, Matjaž Dolžan, Aleš 
Fajfar, Štefka Gaser, Matej Junež, 
Klemen Makra, Matej Mravlje, Igor 
Nemeček, Klemen Peternel, Dominik 
Piber, Matej Strgar, Matjaž Struna, 
Aleš Šuler, Klemen Triplat, Mladen 
Trstenjak, Kristian Žagar, Edvin Adro-
vič; 

3-letni program ELEKTRO TEHNI
ŠKA USMERITEV (el. energetik): 
Hamdija Blekič, Uroš Kelvišar, Mar
jan Klavžar, Luka Kozjek, Vid Lužija, 
Zdravko Milakovič, Roman Pavlinjek:, 
Matjaž Rebselj, Boštjan Ulčar (drugi 
letnik), Milan Mavsar: 

Odbor je sklenil, da se učencem v 
elektroenergetskem programu (IV. 
stopnja — CSUI) prizna na deficitar
nost 200 točk in enake ugodnosti kot 
kovinarjem IV. stopnje. 

3- letni program METALURŠKA 
USMERITEV: Boštjan Ambrožič, Da
mijan Klemene; 

2-letni program METALURŠKO-KO-
VINARSKA USMERITEV: Robert Čr-
talič, Vladimir Dakskobler, Miha Go-
renc, Zoran Jerinič, Gorazd Kliček, 
Marko Koren, Marko Lužnik, David 
Peternel, Bogdan Pušar, Vice Ukalovič, 
Marjan Zupan, Saša Markovič; 

Kandidate za štipendijo za SKRAJ
ŠANI PRILAGOJENI PROGRAM in 
SKRAJŠANI PROGRAM (za dekleta) 
bo odbor obravnaval jeseni, ko bo ka
drovski sektor predložil rezultate psi
holoških testiranj, zdravstvenih pre
gledov in možnosti kasnejše zaposli
tve. 

METALURŠKA USMERITEV — 
METALURŠKI TEHNIK: Katarina Be-
nedičič. Zoran Bogdanovski, Vlasta 
Car, Amir Čampara, Stanko Grbič, Go-
ran Hevčuk, Milan Hrovat, Andrej Ja-
kelj, Toni Kozjek, Tatjana Kraševec, 
Janez Mohorč, Mateja Ravnik, Mohor 
Razinger, Andrej Rekar, Mojca Rožič, 
Matej Ručigaj, Adnan Šehovič, Primož 
Šlibar, Almir Turkeš, Martina Verginc, 
Sebastijan Vogrič, Borut Žigon, Gorda-
na Sedlarevič, Robert Prešern, Robert 
Ronner, Gorica Mihajlovič, Leopold 
Gerdej ter Jože Kralj in Gorazd Vister, 
ki bosta nadaljevala šolanje v 4. letni
ku te usmeritve; 

KOVINSKA USMERITEV — 
STROJNI TEHNIK: Janez Biček, Mat
jaž Bizjak, Tomaž Cuznar, Boštjan Fli-
ser, Sebastijan Fon, Miloš Jenkole, Ju
re Junež, Igor Kačarevič, Aleš Kalan, 
Dejan Karadžič, Edvard Klarie, Gaber 
Košir, Klemen Košnik, Zoran Kristan, 
Andrej Muhar, Vesna Nemec, Primož 
Oman, Klavdij Panjtar, Zmago Pem, 
Rok Ponikvar, Željko Ponjavič, Sašo 
Rijavec, Borut Rozman. Gregor Rožič, 
Marko Slamnik, Aleš Slivnik, Roman 
Slivnik, Mojca Smolej, Nada Soklič, 
Andraž Tolar, Boris Urh, Katja Vid
mar, Roman Zorman, -Mirko Zrnič, 
Igor Zupan, Gordana Hrvačanin, Sr-
dan Nedeljkovič, Marko Čufer; 

4- letni program ELEKTRO USME
RITEV (elektronik): Damir Bešič, Ja
nez Bijol, Gašper Eržen, Branko Tige-
li, Aleš Za vodnik, Mitja Zupan, Peter 
Zupan, Dejan Ogrin, Marko Lebar; 

4-letni program ELEKTRO USME
RITEV (elektroenergetik): Branko 
Kmet; 

4-letni program ELEKTRO USME
RITEV (telekomunikacije); Klemen 
Gasar, Uroš Aleksič; 

POGOJNO je odobril štipendijo: 
Branku Koširju, Romanu Pogačniku. 

Obvestilo 

Vse delavce Železarne Je
senice obveščamo, da bo za
časni vhod v Železarno Jese
nice pri Jeklarni 2 zaprt od 
1. avgusta dalje. 

Frideriku Backu, ki želijo nadaljevati 
šolanje na V. stopnji s tem, da naredijo 
diferencialne izpite ter Marku Kodru 
prestop iz IV. v V. stopnjo (2. letnik). 

4-letni program NARAVOSLOVNO-
MATEMATICNA USMERITEV: Odbor 
je sklenil, da se odobri štipendije v tej 
usmeritvi vsem odličnim učencem in 
učencem s prav dobrim uspehom, kate
rih starši so delavci Železarne Jeseni
ce. Štipendijo bodo (po doslej znanih 
podatkih) prejemali: Romina Bregant, 
Mojca Dolžan, Helena Konobelj, Eva 
Kordež, Žiga Krofi, Borut Kuplenik, 
Tončka Mertelj, Nina Nikolič, Aleš No
vak, Nataša Ravnik, Jana Ravnikar, 
Polonca Ropret, Robert Carota, Uroš 
Poljšak, Alma Ključanin; 

Za kandidate, ki niso dostavili zahte
vanih dokumentov oziroma podatkov, 
le-te naknadno ugotovi kadrovski sek
tor, in v kolikor v smislu navedenega 
sklepa izpolnjujejo pogoje za pridobi
tev štipendije, z njimi sklene pogodbo 
o štipendiranju. 

KEMIJSKA USMERITEV — K E 
MIJSKI TEHNIK: Monika Kogovšek, 
Eva Macun, Domen Ramuš; 

KULTURA — FOTOGRAF: Tomaž 
Rant; 

Nerazpisanih štipendij odbor NI PO
DELIL: Iztoku Cafuta, Davidu Kam-
šku, Petru Muharju, Nargihti Sefič, 
Mojci Jerneje. 

Iz naslova nagrad (polkrepki tisk) 
sta si pravico do te nagrade pridobili: 
Mojca Dimitrov in Nancv Bohak. 

Štipendijo JE ODOBRIL: Klemenu 
Razingerju — lesarska usmeritev, Uro
šu Škrjancu — računalniška usmeri
tev, Mitji Šulcu — gradbeništvo, Smer 
slikopleskar, Gregorju Ureku — avto-
mehanik, Aljoši Koširju — elektronik, 
Petru Zupanu — lesarska usmeritev, 
smer mizar, Klemenu Berglesu — av-
tomehanik, Boštjanu Cesarju — avto-
mehanik, Maksimilijanu Mavsarju — 
elektronik; 

F NT . - METALURGIJA: Tatjana 
Čepon, Franci Potočnik, Andrej Pa-
lovšnik. 

Štipendije ni odobril Slobodanki 
Šmitran, ker ne izpolnjuje razpisnih 
pogojev. 

FNT — KEMIJA: Štipendije ni odo
bril Evi Žefran zaradi vpisa na neu
strezno usmeritev. 

STROJNA FAKULTETA: Edin Adro-
vič, Jugoslav Grbič, Metod Logarj Mat
jaž Markizeti, Željko Tomakič, Željko 
Trkulja, Ivan Utroša, Barbara Ber
nard, Andreja Vehar, Januš Jane; 

ELEKTRO FAKULTETA: Nataša 
Lužnik; 

EKONOMSKA FAKULTETA: Mar
jeta Berus, Zumra Čatak, Roman Koz-
mus, Mojca Krašovec, Rok Peterman, 
Franc Razinger, Mateja Kelih, Milena 
Begič, Bojan Kralj, Alenka Hrastar, 
Nataša Peljhan, Mateja Zebre; 
* PRAVNA FAKULTETA: Janez K i -
rin; 

Štipendije ni odobril Mariji Kociper, 
ker ne izpolnjuje razpisnih pogojev. 

Nerazpisanih štipendij odbor NI PO
DELIL: Speli Kelih za študij na VŠOD 
(kadrovska smer), Mateji Klinar za 
študij na VŠOD (org. prip. usmeritev), 
Valeriji Sušnik za študij na VŠOD (ra
čunalništvo). Zori Zalokar za študij na 
VŠZD (fizioterapija) Tatjani Eržen za 
študij na VŠZD (višja med. sestra), 
Meliti Globočnik za študij na FSPN 
(sociologija). 

Štipendije JE PODELIL: Robertu 
Jensterlu za študij na elektro fakulteti 
(računalništvo), Nastji ítalo za študij 
na filozofski fakulteti (psihologija), Ro
manu Tomašu za študij na VŠZD (sani
tarno delo). 

Odbor se je strinjal, da se dopolni 
sklep z dne 25. novembra 1983 glede 
nagrajevanja mentorjev. Potrjen je bil 
predlog, da so izvajalci proizvodnega 
dela in delovne prakse (inštruktorji) in 
mentorji pripravnikov nagrajeni po le
stvici iz leta 1983. 

V nadaljevanju je bil odbor sezna
njen z odločitvami sestanka vodij 
TOZD Družbeni standard, Tehnične 
dejavnosti in kadrovskega sektorja v 
zvezi z odpravo pomanjkljivosti v poči
tniških domovih Železarne in se je stri
njal, da je za: 

— obnovitev fasad v Biogradu na 
moru zadolžena TOZD Tehnične dejav
nosti (zagotovi sredstva ter izvede po
trebna dela), 

— popravilo in nabavo rekreacij
skih naprav zadolžena TOZD Tehnične 
dejavnosti, 

— pomol v Crikvenici postavi tam
kajšnji obrtnik z materialom iz Žele
zarne. 

Ker na sestanku ni bilo možno dolo
čiti virov sredstev 'predstavnik sektor
ja FRS ni bil prisoten) za realizacijo še 
ostalih potreb v počitniških domovih, 
je odbor soglasno odločil, da se iz sred
stev odbora za kadre in družbeni stan
dard nabavi: 

— plastični tobogan, 
— miza za namizni tenis, 
— dva televizorja, 
— dve glasbeni aparaturi. 
Odbor se je odločil, da se zaradi var

nostnih razlogov jadralne deske ne na
bavijo oziroma zaradi pomanjkanja 
sredstev ni možno nabaviti čolna z 
možnostjo priključka motorja. Nadalje 
se zaradi izvajanja kadrovske politike 
dela in naloge rekreatorja izvajajo po 
ustaljeni obliki. Strokovni službi je od
bor predlagal, da do naslednje sezone 
izvede akcijo za strokovno usposoblje
nost rekreatorjev. 

Odbor je bil seznanjen z informacijo 
predsednika IO OOS ZJ in podpira za-

• četo akcijo za: 
— nakup štirih novih enot v Barba-

rigi, 
— najete dveh enot v Stinici, 
— za ureditev doma na Mežakli v 

planinsko postojanko. 
Prav tako se odbor strinja, da je tre

ba nadaljevati z akcijo pridobivanja 
gradbenega dovoljenja za nadgradnjo 
doma v Crikvenici in potem z obnovit
vijo obstoječega. 

Naslednja oziroma zadnja ugotovi
tev odbora pri pregledu sklepov prejš
nje seje je, da je TOZD Dispanzer za 
medicino dela — zobozdravstvena am
bulanta v petih mesecih letošnjega leta 
pozval na zdravljenje 80 čakajočih pa
cientov oziroma se 74 pacientov še 
zdravi. Delo se opravlja v dopolnilnem 
delovnem času, materialne stroške kri
je Osnovno zdravstvo Gorenjske, oseb
ne dohodke pa Železarna Jesenice. 

V nadaljevanju je odbor obravnaval 
vloge iz naslova izobraževanja ob delu 
in odobril podaljšanje roka zaključka 
šolanja. 

Pod točko vloge iz naslova družbene
ga standarda je odobril finančno po
moč NK Jesenice za kritje stroškov po
kroviteljstva ob 75-letnici N K Jesenice 
in Športnemu društvu Jesenice — Bali
narskemu klubu kot prispevek k orga
nizaciji 25. mednarodnega balinarske
ga turnirja. Zavrnil pa je vlogo N K Ra-
kovica Beograd, Zveze združenj borcev 
NOV Slovenije, ŠD Dovje-Mojstrana 
— tekaške sekcije, Rokometnega klu
ba Fadip Bečej, občinske zveze DPM 
Jesenice (sredstva je odboT že odobril 
za ureditev letovišča v Novigradu), Ri
biške družine Jesenice (Železarna kri
je stroške iz naslova odškodnine zara
di uporabe in onesnaževanja vode). 

Od 1. julija dalje je osebni prispevek 
delavcev za prevoz na delo in z dela 
2.600 din na mesec. 

O d i . avgusta dalje so novecene sta
narin v samskih domovih Železarne 
Jesenice za delavce Železarne: 

mesečno din 
samski dom Novi blok 
dvoposteljna soba 12.000 
samski dom Koroška Bela 
dvoposteljna soba 10.200 
enoposteljna soba 12.000 
samski dom Plavž in Sava 
dvoposteljna soba 10.200 
enoposteljna soba 12.000 
- Cene stanarin za delavce drugih de
lovnih organizacij in delavce, ki so bili 
v Železarni odpuščeni je od 1. avgusta 
2.200 din dnevno. 

Cena brez regresa v dvoposteljni so
bi je od 1. avgusta dalje 970 din dnevno 
oziroma 29.100 din mesečno. 

Seznami se je tudi, da se je zasede
nost v samskih domovih spremenila 
(zmanjšala) in TOZD Družbeni stan
dard predlagal, da o tem obvesti poslo
vodni odbor oziroma, da TOZD Druž
beni standard odstopi prazni samski 
dom na Koroški Beli oddelku za druž
beni standard zaradi preureditve v 
družinska stanovanja. 

Seznanjen je bil tudi z informacijo v 
zvezi s tehnološkimi pomanjkljivostmi 
zgradbe garderob in delilnice na Javor-
niku, in sicer: • 

— da je TOZD Tehnične dejavnosti 
že začela odpravljati napake v delilnici 
na Beli in bodo dela zaključili predvi
doma septembra' letos, 

— akcija za realizacijo odpravljanja 
težav v delilnici na Javorniku se še ni 
začela, 

— med strokovnimi službami in po
slovodnim odborom poteka usklajeval-
ni postopek glede adaptacije samopo
strežne restavracije. 

CSI-DH 

Obvestilo 

D e l a v c e Ž e l e z a r n e o b v e š č a m o , d a b o m a l a p r o d a j a z a r a d i d o p u 

s t o v o d 1. d o 21. a v g u s t a z a p r t a . 

RAZPORED DEŽURNIH ŽELEZARNE OD 3. DO 9. 
AVGUSTA 

3. avgusta, Drago FINŽGAR, Valjarna žice in profilov, Begunje 128 b. 
4. avgusta, Marin G A B R O V S E K , poslovodni odbor, Bled, Ribenska 8 c, 

<gg> 78-157. 
5. avgusta, Vitomir GRIČAR, Valjarna debele pločevine, Jesenice, Tito

va 2, @ 81-279. 
6. avgusta, Jernej HOČEVAR, prodaja, Jesenice, Kejžarjeva 38, ^ 

82-118. 
7. avgusta, Aleksander M A N D E L J C , Valjarna bluming stekel, Jesenice, 

Tomšičeva 88, <fg> 82-054. 
8. avgusta, Tomaž KAVČIČ, Vratni podboji, Radovljica, Langusova 39. 
9. avgusta, Sašo KAVČIČ, Hladna valjarna Jesenice, Jesenice, Titova 85, 

® 81-113. 
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 
Datum: Dnevni: Nočni: 

Ponedeljek — 3. 8. 
Torek — 4. 8. 
Sreda — 5.8. 
Četrtek — 6.8. 
Petek — 7. 8. 
Sobota — 8'. 8. 
Nedelja — 9. 8. " 

Zdenko Cund 
Igor Logar 
Ivan Mežik 
Pavel Zupan 
Jože Ravnik 
Milan Ravnik 
Zvonko Medja 

Mirko Zupan 
Bogomir Svetina 
Ivan Šenveter 
Alojz Veber 
Rado Legat 
Karel Koblar 
Primož Žvab 

Služba obratne ambulante 
Od 3. do 8. avgusta bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: I. obratna ambulanta — dr. Metod Rešek in II. obratna 

ambulanta — dr. Alenka Katnik. 
POPOLDNE: III. obratna ambulanta — dr. Bernarda Benedik Tili . 
V soboto, 8. avgusta, samo dopoldne: II. obratna ambulanta — dr. Alen

ka Katnik in III. obratna ambulanta — dr. Bernarda Benedik Tili 
ZOBNE A M B U L A N T E : 
DOPOLDNE: II. zobna ambulanta — dr. stomat. Alojz Smolej. 
Za borce: od 7. do 8. ure. 
POPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. 
V soboto, 8. avgusta, samo dopoldne: I. zobna ambulanta — v. dent. Vik

tor Stražišar. 
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. =• _ 
Uporabnike prosimo, da v poletnih mesecih sprejmejo z razumevanjem 

okrnjeno zdravstveno službo zaradi odsotnosti zdravstvenih delavcev na red
nih letnih dopustih. 

Dežurni v Vatrostalni 
1. in 2. avgusta, Branko MAB.KIZETI, Jesenice, Titova 4, ffp doma 

83-596, @ 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. 

Pregled odsotnosti v juniju in prvem 
polletju 
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Obvestila kolektivu 



RAČUNALNIŠTVO PRI NAS mag. Neda Karba, dipl. ing. 

D o l o č a n j e kval i tete š a r ž s u r o v e g a 

j e k l a z e k s p e r t n i m s i s t e m o m 
To pomeni, da se opiramo na tisto zna

nje eksperta, k i ga je uporabil za reševanje 
problema v preteklosti. Čim več je rešenih 
primerov, tem boljša je osnova za bazo zna
nja. Iz tega sledi, da se baza znanja opira na 
tisto pravilo statistike, ki pravi, da čim več je 
podatkov (v našem primeru rešenih prime
rov), tem boljši bodo rezultati. 

Datoteka kemičnih analiz obsega kemične 
analize s pripadajočimi šiframi kvalitet za 
zadnja štiri leta. Vsako leto od instalacije se
danjega elektronskega računalnika v letu 
1979 smo shranili letno datoteko kemičnih 
analiz v arhiv. Med letom smo namreč podat
ke datoteki dodajali. Letno obsega ta datote
ka okrog 34.000 do 46.000 zapisov. Vsak zapis 
je dolg 120 bytov. Ko sem naredila eno datote
ko, k i je obsegala podatke od leta 1982 do 
1985, sem dobila datoteko z nekaj več kot 
173.000 zapisi. 

In sedaj k kreaciji datotek za avtomatsko 
učenje s primeri. Datoteka kemičnih analiz je 
resnično zelo velika. Po drugi strani pa je tre
ba upoštevati še dejstvo, da je v katalogu in
ternih kvalitet naše železarne napisanih sko
raj 600 šifer. Seveda je jasno, da z našo letno 
proizvodnjo okrog 470.000 ton surovega jekla 
ne moremo proizvajati vseh teh kvalitet. Po
samezne vrste ali še bolje družine jekel pa se 
tako po svoji kemični sestavi kakor tudi po
stopku proizvodnje oziroma uporabe med se
boj zelo razlikujejo. Zato se nam ni zdelo smi
selno, da naredimo le eno bazo znanja, s po
močjo katere bomo iskali vse mogoče kvalite
te surovega jekla. Tak pristop bi bil resnično 
neprimeren, saj bi velika baza znanja povzro
čila tudi dokaj veliko in zapleteno lupino ek
spertnega sistema. 

Za realizacijo ekspertne*ga sistema v praksi 
smo predvideli uporabo osebnega računalni
ka IBM PC/XT. Tudi_izbira tega računalnika 
je imela svoj vzrok. Že prej sem omenila, da 
proizvodnja v jeklarni poteka neprekinjeno 
štiriindvajset ur sedem dni v tednu, oddelek 
strojne obdelave v računskem centru pa za 
sedaj dela le na dve izmeni pet dni v tednu. 
Torej bi uporaba prevelike baze znanja in lu
pine ekspertnega sistema povzročila, da bi 
morali za njegovo realizacijo uporabiti veliki 
računalnik, kar ne bi bilo niti smotrno niti 
praktično. 

Ti vzroki so torej terjali, da bazo znanja in 
s tem tudi lupino ekspertnega sistema neka
ko zmanjšamo. Odločili smo se, da bomo pro
blem klasificiranja šarž surovega jekla reali
zirali postopno, po fazah. To pomeni, da bomo 
obstoječe kvalitete surovega jekla razdelili v 
družine, ki so znane že iz metalurgije. Posa
mezne vrste jekel se uporabljajo za točno do
ločene železarske, izdelke. Tako v naših inter
nih standardih zasledimo različne družine je
kel. 

Skupaj z eksperti, uporabniki načrtovanega 
ekspertnega sistema, smo se odločili za štiri 
družine jekel. Začeli smo z avtomatnimi jekli, 
k i spadajo med kvalitetnejše vrste jekel. To 
pomeni, da je v njihovo izdelavo vloženega 
precej dela ter raznih legirnih materialov. Za
to je klasifikacija takih vrst jekel ,še bolj po
membna, da ne pride do preklasifikacij in na
pačnih proizvodnih postopkov. Naslednja dru
žina so bila dinamo jekla. Tretja družina je
kel so bila mikrolegirana jekla in četrta veli
ka družina konstrukcijskih jekel. 

Priprava datotek za gradnjo 
baz znanja 

Datoteke za gradnjo baz znanja smo pri
pravili iz datoteke kemičnih analiz. Datoteka 
kemičnih analiz obsega kemične analize s pri
padajočimi šiframi kvalitet za štiri leta. Vsa
ko leto od instalacije sedanjega elektronske
ga računalnika v letu 1979 smo shranili letno 
datoteko kemičnih analiz v arhiv. Med letom 
smo namreč podatke datoteki dodajali. Letno 
obsega ta datoteka okrog 34.000 do 46.000 za
pisov. Vsak zapis je dolg 120 bytov. K o sem 
naredila eno datoteko, ki je obsegala podatke 
vse od leta 1982, sem dobila datoteko z nekaj 
več kot 17£000 zapisi. 

In sedaj h kreaciji datotek za avtomatsko 
učenje s primeri. Datoteka kemičnih analiz je 
resnično zelo velika. Po drugi strani pa je tre
ba upoštevati še dejstvo, da je v katalogu in
ternih kvalitet naše železarne napisanih 
okrog 860 šifer. Seveda je jasno, da z našo let
no proizvodnjo okrog 470.000 ton surovega je
kla ne moremo proizvajati vseh teh kvalitet 
Posamezne vrste ali še bolje družine jekel pa 
se tako po svoji kemični sestavi kakor tudi po
stopku proizvodnje oziroma uporabe med se
boj zelo razlikujejo. Zato se nam ni zdelo smi
selno,.da naredimo le eno bazo znanja, s por 
močjo katere bomo iskali vse mogoče kvalite
te surovega jekla. Tak pristop bi bi l resnično 
neprimeren, saj bi velika baza znanja povzro
čila tudi dokaj veliko in zapleteno lupino ek
spertnega sistema. Za realizacijo ekspertnega 
sistema v praksi smo predvideli uporabo 
osebnega računalnika I B M P C / X T . Tudi izbi
ra tega računalnika je imela svoj vzrok. Že 
prej sem omenila, da proizvodnja v jeklarni 
poteka neprekinjeno štiriindvajset ur sedem 
dni v tednu, oddelek strojne obdelave, v račun-

- skem centru pa za sedaj dela le na dve izmeni 
pet dni v tednu. Torej bi uporaba prevelike 
baze znanja in lupine ekspertnega sistema 
povzročila, da bi morali za njegovo realizacijo 
uporabiti veliki računalnik, kar ne bi bilo niti 
smotrno niti praktično. 

T i vzroki so torej terjali, da bazo znanja in 
s tem tudi lupino ekspertnega sistema neka
ko zmanjšamo. Odločili smo se, da bomo pro
blem klasificiranja šarž surovega jekla reali
zirali postopno, po fazah. To pomeni, da bomo 
obstoječe kvalitete surovega jekla razdelili v 
družine, k i so znane že iz metalurgije. 

Odločili smo se, da bomo za začetek reali
zirali štiri družine jekel. Začeli smo z avtoma-
tnimi jekli, k i spadajo med kvalitetnejše vrste 
jekel. To pomeni, da je v njihovo izdelavo vlo
ženega precej dela ter raznih legirnih mate
rialov. Zato je klasifikacija takih vrst jekel še 
bolj pomembna, da ne pride do preklasifikacij 
in napačnih proizvodnih postopkov. Nasled
nja družina so bila dinamo jekla. Tretja druži
na jekel so bila mikrolegirana jekla in četrta 
velika družina konstrukcijskih jekel. 

Avtomatna jekla 
Avtomatna jekla so kvalitetna ogljikova 

ter nerjavna jekla, katerih kemična sestava, 
mikrostruktura in trdnostne lastnosti so tako 
prirejene, da so jekla dobro obdelovalna. Do
bra obdelovalnost je poudarjena lastnost av-
tomatnih jekel, vse ostale fizikalne lastnosti 
pa so v večji ali manjši meri podrejene tej 
zahtevi. 

V naši železarni izdelujemo sedem razli
čnih kvalitet avtomatnih jekel, k i imajo visok 
indeks obdelovalnošti, kar dosežemo pred
vsem z dodatno toplotno obdelavo. Avtomatna 
jekla lahko po namenu uporabe razdelimo še 
v: 
— jekla za cementacijo — 
kvalitete: 
— Č 1190, 
— Č 1490, 
— Č 3190, 
— jekla za poboljšanje — 
kvalitete: 
— Č 1590, 
— ATJ lOOPb, 
— 9SMn28K, 
— Č 3990. 

Na lastnosti jekla oziroma končnih izdel
kov vplivajo določeni kemični elementi. Zelo 
pomembna pa je njihova vsebnost, saj včasih 
že minimalne spremembe vsebnosti posamez
nega elementa bistveno spremenijo lastnosti 
Jekla. Pomembni kemični elementi, ki vpliva
jo na lastnosti avtomatnih jekel, so: ogljik, si
licij, mangan, fosfor, žveplo in pri specialnih 
svinčenih avtomatnih jeklih svinec. 

Dinamo jekla 
Hladno valjani dinamo trakovi in jekla so 

eden od naših najbolj pomembnih proizvodov. 
Izredno dobra kvaliteta trakov v pogledu fizi
kalnih značilnosti je rezultat lastnega razi
skovalnega dela in licenčne tehnologije. Hlad
no valjani dinamo trakovi se uporabljajo za 
zložena magnetna jedra za proizvodnjo elek
tromotorjev, manjših transformatorjev, du-
šilk in druge elektro opreme za jaki in šibki 

tok. Pr i teh jeklih je glavni legirni element si
licij, k i daje elektaropločevinam tudi značilne 
fizikalne lastnosti. 

V naši železarni sedaj izdelujemo sedem 
različnih vrst dinamo jekel. Te kvalitete so: 

EVC 13, EVC 15, E K C 18, E K G 21, E K C 24, 
E K C 26 in E K C 29. 

Mikrolegirana jekla 
Ta jekla spadajo med visokokvalitetna je

kla. Njihova proizvodnja zahteva visoko stro
kovnost, pa tudi postopek izdelave je zaradi 
zahtevane čistosti in legirnih materialov do
kaj drag. Z ozirom na dodatek mikrolegirnih 
elementov in visoko mejo plastičnosti upora-

, bljamo (finozrnata) mikrolegirana jekla za iz
delavo varjenih jeklenih konstrukcij. 

Danes izdelujemo v železarni naslednje 
vrste mikrolegiranih jekel: 

N N 40, NB 43, N N 45, NV 47, NV 50 N N 
60 A, in N N 60 B. 

Kemična sestava teh jekel je še posebej 
pomembna. Že minimalne vsebnosti posa
meznih mikrolegirnih elementov bistveno 
vplivajo na lastnosti te vrste jekel. Zato je po
leg osnovnih kemičnih elementov, k i so po
membni za skoraj vse vrste jekel (ogljik, sili
cij in mangan) treba upoštevati tudi vsebnosti 
nukrolegirnih elementov. T i pa so: krom, ni
kelj, molibden, niob in aluminij. 

Konstrukcijska jekla 
Ta jekla spadajo v največjo družino jekel, 

k i j ih izdelujemo v železarni. Njihova uporab
nost je resnično vsestranska, zato je tudi šte
vilo različnih kvalitet dokaj veliko. V inter
nem šifrantu Železarne najdemo 103 različne 
kvalitete, vendar j ih vseh ne izdelujemo. Ana
liza datoteke kemičnih analiz je pokazala, da 
smo v preteklih šestih letih izdelovali pred
vsem 30 različnih kvalitet konstrukcijskih je-
kel. 
Glede na uporabo lahko konstrukcijska jekla 
razdelimo predvsem v dve veliki poddružini: 

— nizkoogljična konstrukcijska jekla in 
— ogljikova konstrukcijska jekla. 
Nizkoogljična konstrukcijska jekla s kon

centracijo ogljika največ do 0,25 odstotka upo
rabljamo za izdelavo vseh vrst jeklenih kon
strukcij, predvsem varjenih. Ta jekla lahko 
uporabimo tudi za proizvodnjo tankostenskih 
cevi in različnih vrst žic. Naslednji zelo po
memben proizvod, katerega osnova so lahko 
nizkoogljična konstrukcijska jekla, so hladno 
oblikovani profili. 

Kemična sestava nizkoogljičnih konstruk
cijskih jekel, k i se nahaja v standardih, se tu
di tu opira na pet osnovnih kemičnih elemen
tov: ogljik, silicij, mangan, fosfor in žveplo. 

Ogljikova konstrukcijska jekla so name
njena za izdelavo manj zahtevnih delov, pri 
katerih se zahteva samo določena trdnost. To 
so razni strojni deli in konstrukcije, katerih 
izdelava ni vezana na varjenje ali posebno to
plotno obdelavo. 

Iz obrata Valjarna debele pločevine smo prejeli zapisnike 
SDS vodstvo obrata, proga 2400 - 1 in 2, adjustaža 2400 - 1 in 2, 
OTOP in odprema. SDS vodstvo obrata vprašuje, zakaj pri 
vhodu v Trebež ni mogoče vstopati in izstopati pol ure pred i n 
po končani jutranji in popoldanski dnini. SDS proga 2400 - 1 je 
bila seznanjena s stanjem na področju prodaje, ki kot ugota
vljajo, »ni prav nič razveseljivo«. Zato se bo treba potruditi, da 
»pride vsaka plošča do kupca taka, kot je v naročilu«. SDS pro
ga 2400 - 2 meni, da bi bilo treba zaradi vedno večjih zahtev po 
kvalitetnem asortimentu količinski plan znižati in poskrbeti za 
normalno zasedbo delovnih mest (čimprej nadomestiti obolele 
in upokojene delavce). Tudi SDS adjustaža 2400 - 1 je bila se
znanjena z zaostreno tržno situacijo in s problematiko v proiz
vodnji in prodaji. Delavci menijo, da bi moralo vodstvo TOZD 
proučiti nastalo situacijo, pripraviti predloge in j i h pojasniti 
delavcem na sestankih SDS. Člani SDS adjustaža 2400 - 2 pa 
menijo, da niso krivi za nastalo situacijo. Izrecno soMpozorili, 
da hidravlika na drever liniji (še vedno) ne dela in das-io linijo 
nasploh nekaj ni v redu, saj je olje že večkrat — in to.ne v tako 
majhnih količinah — izteklo. Varilci specialisti, člani SDS 
OTOP, so, kot piše v zapisniku, »končno dobili odgovor o po
stopku za priznanje beneficiranega delovnega staža«. SDS 
opozarja na vprašanje osebnih dohodkov. Takole pravijo: »De
lavci se pritožujejo nad delitvijo OD. Smatrajo, da so prikraj
šani v primerjavi z ostalimi obrati: Ne morejo razumeti, kako 
je mogoče, da drugje z istimi urami in enakimi urami zaslužijo 
po par milijonov več, čeprav dobro presegajo normo. Opozarja
jo na »prijateljsko« pisanje ur za manjkajoče, nadur, dodatkov 
itd. Smatrajo, da vodilni v TOZD ne poskrbijo, da bi.se ti pro
blemi rešili. To se kaže tudi po želji mnogih, da bi zapustili, 
obrat. Delavci sprašujejo tudi, kdaj bodo dobili odgovore na 
pritožbe na prekategorizacijo. Kje je vzrok, da se stvar tako 
vleče?« 

Iz obrata Hladna valjarna Jesenice smo prejeli zapisnike 
SDS vodstvo obrata, hladna valjarna 1,2 in 3, adjustaža hladne 
valjarne, skladišče vložka, žarilnica 1,2,3 in 4, lužilnica ter ka-
risti. SDS vodstvo obrata na sestanku dne 22. junija ocenjuje 
uresničitev plana za maj kot uspeh, vendar z opombo, da je si
tuacija v juniju bistveno slabša in da ni nikakršnih izgledov za 
doseganje plana. SDS hladna valjarna 1 ugotavlja, da so plan 
maja dosegli le z velikimi napori in delom na proste sobote in 
nedelje, da pa bodo junijski rezultati verjetno najslabši v zad
njih desetih letih. Štirje ključni stroji so bili namreč v okvari 
kar nekaj dni (V. Demag, škarje 3, previjalni stroj, V. Muller), 
situacijo pa je oteževalo tudi pomanjkanje ugodnih naročil. 
Skupina posebej opozarja tudi na slabo vzdrževanje delovnih 
naprav, in sicer Siemaga, škarje 2, škarje pri previjalnem stro
ju. SDS hladna valjarna 2 vprašuje, zakaj ne dobe konkretne
ga odgovora v zvezi z ogrevanjem obrata. Pr i tem pripominja
jo, da so v Žičarni že zamenjali kaloriferje. Tudi SDS hladna 

valjarna 3 meni, da bi bi l že čas, da bi se začelo razmišljati o 
ogrevanju obrata. Kot vzroke za slabe junijske rezultate pa 
SDS navaja zastoje, nekvaliteten vložek in pomanjkanje naro
čil. Dodaja pa, da so k temu pripomogli tudi posamezniki s svo
jim slabim delom. Za takšne delavce, menijo, n i mesta med 
njimi. O tem so sicer že velikokrat govorih, storili pa premalo 
oziroma nič. Tudi SDS adjustaža ugotavlja, da ne gre zgolj za 
objektivne opravičljive vzroke, temveč tudi za takšne, k i j ih ni 
moč opravičiti (slabo delo, nezainteresiranost). Takole razmiš
ljajo: »Predlog je tak, da se takšne delavce odstrani iz obrata«. 
Delavci se delno strinjajo s takšnim predlogom, ne morejo pa 
mimo vzroka, kdo je kriv, da je prišlo do takšnega stanja. 
Ukrepati bi se moralo na obeh straneh, ne pa samo pri delav
cih, kateri se počutijo najmanj krive. Problemi bi se morali re
šiti v okviru celega obrata ali DO ŽJ. Delavci se sprašujejo, za
kaj ne moremo konkurirati na tržišču z našimi "cenami. Naj
manjša logika da vedeti, da v konkurenci ne moreš osvojiti 
trga z najvišjimi cenami. Zato mislijo, da bi se z boljšim delom 
in zmernimi cenami dalo veliko popraviti glede stanja v našem 
obratu. Podobna je tudi ugotovitev s sestanka SDS skladišče 
vložka: »Zaskrbljujoče je dejstvo, da je del zaposlenih v obratu 
brezbrižen do nastale situacije in pričakuje rešitev od vsepo
vsod, le sami niso aktivni pri reševanju problema.« SDS žaril
nica 1 pa ocenjuje dejstvo, da so nekateri delavci brezbrižni, 
da slabo in malo delajo, kot posledico slabega pravilnika o deli
tvi osebnih dohodkov. SDS žarilnica 2 je z odgovori, k i j ih je 
prejela na zastavljena vprašanja, le delno zadovoljna. Pri oce
ni- majskih in junijskih rezultatov se »popolnoma strinja z 
mnenjem obratovodja, da je potrebno delavce, ki s svojim de
lom ali celo nedelom povzročajo težave, odstraniti, v skladu s 
samoupravnimi akti, iz obrata«. SDS žarilnica 4 opozarja, da je 
treba poravnati vodila na zvonastih pečeh, da na globinskih 
pečeh manjka palic za zapenjanje saržirnih kotlov ter da se že 
več let opozarja, naj se poravnajo puše za saržiranje žice na 
zvonastih pečeh. SDS karisti meni, da bi bilo treba sprejeti po
sebne ukrepe za razrešitev nastale situacije, k i pa bi morali ve
ljati za vse zaposlene. Opozarjajo tudi, daje treba popraviti po
ri za viličarje, in to čimprej, kajti sicer lahko pride do večjih 
lomov na viličarjih. Zanima j ih tudi, zakaj so v skupni normi 
tudi mehaniki, čeprav j ih n i nihče normiral (tako se znižuje tu
di procente voznikom). Zahtevajo odgovor! 

Iz obrata Profilarna smo prejeli zapisnike SDS vodstvo 
obrata, profilarna 1 in 2 ter predelava profilarne. »Kakor že 
večkrat na SDS,« piše v zapisniku SDS profilarna 1, »je bilo iz
rečenih tudi danes nekaj besed z grenkim priokusom na račun 
priprave orodja in o kvaliteti in brušenju (obnavljanju) le - te
ga. To delo je treba opravljati vestneje in natančneje«. In da
lje: »Delavci pravijo, da bi morali delavci z vodstva pogosteje 
prihajati skozi obrat, da bi videli, kakšne nepravilnosti in po
manjkljivosti nas obdajajo..Delavci na stroju Rossi zahtevajo, 
da se stoli pri odstavljanju profilov izdelajo tako, kakor je bilo 
dogovorje_no z asistentom za delovne naprave. Postavljeno je 
bilo vprašanje, kako naprej s čiščenjem strojev in okolja.« Tu
di na skupnem sestanku ostalih treh SDS je bilo izrečenih več 
opozoril v zvezi s problemi v obratu. Ugotavljajo, da je treba 

nabaviti verige za odpremo, popraviti varilni stroj na Alpini, 
urediti prostor za prebiranje rondel v predelavi, obnoviti oro
dje za stroj Rossi 1 in nabaviti vodilne in bočne valjčnice. Dva 
orodjarja so zadolžili, naj od prvega julija dalje skrbita za pra
nje oblek. Kadrovski sektor pa opozarjajo, da je stanje glede 
kadrov v obratu zelo kritično in da, v kolikor se to ne spreme
ni, ne bodo več zmožni izpolnjevati planskih obveznosti. 

V obratu Vratni podboji so se delavci sestali na skupnem 
zboru. P r i pregledu izvajanja sklepov s prejšnjega sestanka je 
bilo ugotovljeno, da še vedno ni uresničen sklep v zvezi s po
manjkanjem varilcev in glede nadaljnje proizvodnje vratnih 
podbojev, o čemer naj bi odločil poslovodni odbor. 

TOZD Okrogli program 

Iz obrata Valjarna žice in profilov smo prejeli zapisnike 
SDS vodstvo obrata ter valjarna žice 3 in 4. Pripombe so imele 
zgolj na sporazum o delitvi osebnih dohodkov, ki smo ga spre
jemali na referendumu dne 30. junija. 

Iz obrata Žicama smo prejeli zapisnike SDS vodstvo obra
ta, ž icama I - 1, I - 2,1 - 3, II - 1, II - 2, II - 3, patentirnica, po-
cinkovalnica, votl ičama in adjustaža. SDS žičarna I - 1 pod 
točko pregled uresničevanja sklepov prejšnjega sestanka izpo
stavlja zahtevo po delovnih oblekah, saj j ih že več kot leto dni 
niso dobili. Skupine so obravnavale tudi proizvodne rezultate v 
aprilu in maju ter kvalitetno problematiko v teh dveh mesecih. 
SDS žičarna I - 3 ugotavlja, da so aprila izpolnili plan le 
85.56 - odstotno, maja pa 87,07 - odstotno. SDS žičarna II -1 
ugotavlja, da so vzroki za slab rezultat vedno isti. SDS žičarna 
II - 2 kot vzrok izpostavlja pomanjkanje žičarjev. Posebej (pri 
obravnavanju kvalitetne problematike) izpostavlja tudi vpra
šanje nagrad. Takole pravijo: »SDS je postavila vprašanje gle
de dogovorjene nagrade 5.000 din za vsakih opravljenih osem 
nadur s pogojem doseganja pogoja za premijo, kot je bilo poda
no na zboru delavcev v Zičarni dne 25.5.1987. Na delavskem 
svetu Železarne pa je bila ta nagrada znižana za 1.000 din. Za
kaj taka poteza delavskega sveta Železarne, saj je to metanje 
peska v oči delavcem, ki so bili pripravljeni opravljati nadurno 
delo za tako višino nagrade? Slabo luč pa poteza meče na obra-
tovodstvo Žičarne in pri nadaljnem dogovarjanju in prigovar
janju za vsako obliko nagrade ne bomo dobili nobenega delav
ca, ki bi bil še pripravljen z dodatnim delom pomagati pri iz
polnjevanju mesečnega in letnega plana.« SDS žičarna II-3 
vprašuje, zakaj izdelek, ki ga izdela Negotin (VAC 60), vračajo 
v Žičarno. SDS votličarna je v zvezi s proizvodno in kvalitetno 
problematiko v maju sprejela naslednji sklep: »SDS ugotavlja, 
da mora z vestnejšim in kvalitetnejšim delom pri izdelavi vot-
lic in točnim žigosanjem dimenzij prispevati k skupnemu bolj
šemu delu — odpravljanju reklamacij.« 

(nadaljevanje prihodnjič) 

Center za samoupravljanje in 
informiranje — Božidar Lakota 
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Pregled sestankov SDS 
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Pankrti na Jesenicah niso več pankrti 
Jeseni bo deset let, kar so Pankrti prvič javno nastopili v telovadnici 

meščanske (bivše) gimnazije. V soboto, prvega avgusta, bodo v čast občin
skemu prazniku nastopili sredi našega mesta. Jesenice morajo biti ponosne, 
da bodo Pankrti desetletnico svojega obstoja praznovali (tudi) pri nas. 

Menim, da tudi imamo civi l is t i 
kaj praznovati. Nekaj se je na

mreč s pojavom punka in Pankrtov v 
Sloveniji premaknilo. Pisemsko ob
dobje (čas po znanem pismu pred
sednika Z K J in izvršnega biroja 
predsedstva Z K J vsem osnovnim or
ganizacijam in vsem članom ZKJ) je 
bilo obdobje strahu, potrpežljivosti, 
molka in trpnosti. Pankrti pa so bes
neli, kričali, izzivali. Njihovo dretje 
bi kaj lahko* ostalo »dretje malčka 
palčka« oziroma »izzivček prekrat
kega«, če bi punk (in z njim Pankrti) 
ne predstavljal srž alternativne kul
ture in drugih alternativnih praks. 
Punk je razširil avtonomni javni 
prostor za svobodno delovanje in 
ustvarjanje mimo države, torej zno
traj civilne družbe. Govoriti o alter
nativni politiki in novih družbenih 
gibanjih pomeni govoriti tudi o pun-
ku in Pankrtih. 

Predlagam, da 18. oktober — dan 
prvega koncerta Pankrtov — posta
ne civilni praznik civilistov. 

Ko se spominjam Pankrtov — so 
pač le še spomin, četudi snemajo in 
godejo — se mi spomin ustavi tudi 
ob enem mojih prvih člankov v Žele-
zarju. Januarja 1980 sem v iskrenem 
srdu militantnega lacanomarksizma 
in novolevičarstva napadel »vladajo
čo disco glasbo«. Povod mi je bil 
prednovoletni ples v ŽIC, na kate

rem so rolali le disco in zopet disco. 
Radijski oddaji Stop, zelena luč sem 
očital isti greh in zaključil, da se 
domnevna »angažiranost« spremnih 
tekstov pač ne ujema s predvajano 
glasbo. To je bilo popolnoma dovolj 
za oster protinapad. Voditelj oddaje 
je — leninistično rečeno — napadel 
najšibkejši člen, tj. punk. V članku 
sem se namreč spraševal, ali ni no
bene godbe, razen disca in naštel ne
katere rockerske zvrsti (tudi reg-
gae), med njimi punk in novi val. Vo
ditelj je napad na punk opozoril prav 
s Pankrti in njihovimi teksti: Dobili 
so negativno moralno-politično kva
lifikacijo. 

To je seveda zgodovina. Pankrte 
naš radio že nekaj let kar pridno vr
ti. Lansko leto so pred hokejsko dvo
rano in pred veliko množico občanov 
uspešno nastopili na centralni pro
slavi (zabavi) ob dnevu mladosti. V 
soboto bodo zasedli Center mesta. 
So pač le spomin... 

Ob izidu Rdečega albuma (1984) je 
Peter Lovšin na vprašanje, kakšen 
je smisel in kakšne so funkcije ob
stoja Pankrtov, odgovoril: »Ena je 
sama godba. Druga so ženske. Tukaj 
je ta alternativna scena dosti kastri-
rana, propagira protiseksizem... pro
testantsko marksistično moralo... Si
cer pa ... polek tega, da hočeš nekaj 
povedati, da hočeš biti aktualen ah 

pa relevanten, je nujno, da je zraven 
še zabava. Temu sta namenjena ta
ko glasba kot tekst Misl im, da tako, 
kot naši politiki ali kdorkoli že, k i si 
zidajo hiše, pa hodijo na lov. Nekdo 
živi vse življenje v sobici in kritizi
ra... Misl im, da to ni način. Treba je 
vzpostaviti takšno raven, da ga bodo 
vsi enako srali, kakor komu ustre
za.« 

V soboto nas bodo torej zabavi 
Pankrti. Kdor se raje zabava ob čem 
drugem, naj gre na lov, ali pa naj še 
naprej zida hišo... 

Ivan Puc 

Delovna akcija v Centru II 
V petek smo pred parkom v našem Centru I I opazili kupa peska. Z zani

manjem smo ga opazovali. Le kaj bodo z njim. Kmalu smo izvedeli. V soboto 
smo na oglasni deski pri vhodu v stolpnico videli dopis krajevne skupnosti, s 
katerim vabijo vse prebivalce, hišne svete in aktiv mladih v našem centru, 
da se ob 16. uri pridružijo pri ureditvi parka. Pred nami je praznovanje ob
činskega praznika, ravno pri nas pa je tudi prireditveni prostor. 

Malo razočarani smo v soboto ob 
16. uri zrli v nebo in razmišljali, ka
ko naj delamo, če gre dež. Pa tudi ze
lo malo nas je bilo. Zavedamo se, da 
je čas počitnic in da je veliko otrok 
na počitnicah, vendar nismo mislili, 
da nas je tako malo pripravljenih de
lati. Mladina hoče disko, je bila zah
teva na prvem sestanku aktiva mla
dih. Lepo so nam povedali, da si bo
mo denar za njegovo opremo morah 
prislužiti sami s podobnimi akcija
mi. Sedaj pa tako skromen odziv. 

Slabo vreme nam je tudi v nedeljo 
preprečilo delo. V ponedeljek pa se 
je ob 16. uri pričela akcija. Hišniki iz 
stolpnic so prinesli orodje in veselo 
smo začeli. Samo zopet je bilo zelo 
malo mladih. Iz naše stolpnice nas je 
bilo 9 otrok in 5 članov hišnega sve
ta. Vseh skupaj pa nas je bilo 38, k i 
smo bih pripravljeni delati. 

Z veseljem smo se lotili dela. Sta
rejši so nam pomagali in nam dajali 
nasvete. Delo je zelo hitro steklo. 
Park je bilo treba najprej pograbiti 
in odstraniti vso nesnago, posebno 
še po tem neurju, ko je voda marsi
kaj nanesla vanj. 

Kramp, lopata, grablje, motika in 
samokolnica so bila naša orodja. Sa-
mokolnico so seveda vozili starejši; 
posebno naš hišnik Marjan in hišnik 
s Titove 47 sta se zelo odrezala. M i 
mladi smo pobirali kamenje in veje
vje in ga nosili v kontejner, ki-je bi l 
ravno za to pripeljan pred park. 

Smeti je bilo zelo veliko, zato smo 
kontejner kmalu napolnili. 

Kovinar nam je po naročilnici Sa
moupravne komunalne skupnosti 
pripeljal 10 prostorninskih metrov 
peska, katerega je bilo potrebno s 
pločnika metati na igrišče in ga po
tem porazdeliti po vsem očiščenem 
igrišču. Delo ni bilo niti malo prijet
no. Posebno nas je moril odnos ne
katerih mladih, ki so nas gledali in 
se nam včasih tudi smejali. Vendar 
vredno je poizkusiti. Naj vidijo, da 
znamo s pomočjo starejših delati tu
di mladi, seveda samo nekateri. 

Vso pohvalo pri delu zaslužijo T i 
na, Gorazd, Jasna, Petra, Elvis, Aleš, 
Ermin in Janina, skupaj smo zelo za
gnano delali. Od naših članov hišne
ga sveta smo se nasmejali predsed
niku hišnega sveta Ivanu, k i mu je 
kmalu po pričetku dela v oko padel 
drobec in je moral ravno zaradi tega 
delo zapustiti. Brun ga je moral ta
koj odpeljati v ambulanto. Hišnik 
Marjan je delal kot zna, ker pa nam 
je pomagal, smo namesto njega de
kleta očistila okolico trgovine in 
knjigarne. Tudi drugi hišniki so se 
izkazali, prav tako nekateri prebival
ci Centra II. A h se vsi ostali ne zave
dajo, da smo delali za nas otroke, da 
ne bomo stalno na cesti in v napoto. 

Zelo nas je motil odnos nekaterih 
mladih, posebno Zmago se ni izka
zal. Ker se mu ni dalo preobleči, nas 
je raje samo opazoval. Imel pa je tu

di druge zadržke. Kako bo pa potem, 
ko bo urejeno igrišče za odbojko? A h 
bo potem tudi samo gledal? Saj res, 
on je naš športni referent Potem bo 
sigurno velika vrsta za igranje. Kje 
so bih vsi mladi, da bi sebi pripra
vljali teren? Pa naj j im tokrat bo. 
Kako bo pa vnaprej? 

Pa še nekaj o praznovanju občin
skega praznika. Tu se bodo od torka 
dalje vrstile razne prireditve. Pričele 
se bodo z Uterarnim večerom, vsak 
dan od 15. ure dalje bo mini tržnica, 
imeli bomo tudi sodelovanje z av
strijsko Koroško, s katere bo prišel 
Pihalni orkester iz Podkloštra, zvr
stil se bo tudi večer glasbe in plesa, 
na katerem bo igral Slovenski in
strumentalni trio ROŽ, prav tako z 
avstrijske Koroške, v petek bo na
stopila glasbena skupina z CSUI in 
folklorna skupina društva upokojen
cev Javornik-Koroška Bela, pa tudi 
modna revija bo. Prav v soboto, na 
dan praznika, bo od 10. ure dalje bol
šji trg, ob 17. uri ŽIV-ŽAV za otroke, 
ob 18. uri bo nastopila zelo znana lju
bljanska skupina P A N K R T I . Pozno 
v noč bodo za ples ih razvedrilo igra
l i člani Gorenjskega kvinteta. Ves 
čas pa se bodo odvijale tudi razne 
športne prireditve. 

Sodelovanje so obljubile tudi go
stinske organizacije, od katerih bo
do Delikatesa, Gorenjka in zasebni
k i skrbeh za jedačo in pijačo. 

Upamo, da bomo naš občinski 
praznik proslavili lepo in da nam bo 
še dolgo ostal v spominu. Vsaj neka
terim, k i so delali, da bi nam bilo lep
še. Dokazali smo tudi, da tudi mladi 
in malo manj mladi lahko marsikaj 
naredimo skupaj. Če hočemo seve
da. Alenka 

PRIPRAVLJENOST 

JE VEDNO BOLJŠA 

KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 
(TITO) 

Herbicidi preizkušeni v vojni 
Doslej so v vojni največ uporabljali gedonal in tormon. Ti v stiku z 

rastlinskim tkivom prodirajo v vse rastlinske dele. Gedonal so upora
bili v Vietnamu za uničevanje gozdov listavcev. Je izjemno strupen tu
di za človeški organizem. Pri zaužitju treh do štirih gramov človek 
zgubi tek, sledi splošna slabost, glavobol, bolečine v mišicah in krči, 
pojavijo se motnje vida, zniža se krvni tlak, motnje v zavesti in trepe-
tanje mišic. Strup se zbira v želodcu in krvi, smrt nastopi zaradi fibri-
lacije (močnega utripanja) srca. Pri zastrupitvah spiramo želodec: V 
primeru dviga telesne temperature dajemo zastrupljencu hladne oblo
ge, pri padcu telesne temperature pa ga ogrejemo. 

. Pikloram je bel prašek, ki zaudarja po kloru. Najučinkovitejši je 
spomladi, je izrazit kontaktni herbicid. Uničuje vinsko trto in sadna 
Jrevesa. 

Dikamba draži kožo in sluznico. Znaki zastrupitve so splošna sla
bost, bolečine v mišicah in apatija. 

Joksinil spada med kontaktne herbicide. Znaki delovanja in zastru
pitvi so enaki kot pri dikambi. 

Fenil - alkil - eter je oljna tekočina, ki hitro pronica v rastlinske 
dele. Spada v skupino retardantov in povzroča pritlikavo rast. 

Dinitrofenol je znano sredstvo, ki povzroča opekline na rastlinah. 

Herbicidi na človeka delujejo izjemno uničevalno, ker uničujejo in 
rušijo oksidacijske procese v organizmu. Če strup zaužijemo, se poja
vijo želodčne in prebavne motnje, znojenje in težko dihanje. Pojavi se 
visoka temperatura, mrzlica, pospešeno dihanje, šibkost mišic in ko
ma. Človek umre že prvi dan, navadno zaradi zastrupitve, prekinitve 
dihanja oziroma srčnega zastoja. 

Bromacil je izrazit totalni herbicid. Draži kožo in sluznico in se 
odlično vpija v kožo in sluznico. Draži prebavni del, živčni sistem in 
povzroča krvavenje notranjih organov. Na očeh zapušča prehodno sle
poto. Ce strup použijemo, se pojavijo gnus, bruhanje in driska. 

Dikvat je zelo stanoviten v kislih in nevtralnih raztopinah. Uničuje 
žito, koruzo, vinsko trto in lucerno. Pri človeku povzroča splošne in lo
kalne zastrupitve. Lokalno delovanje so razjede na koži, očesni sluzni
ci, v ustih, žrelu in želodcu. Splošna zastrupitev poruši delovanje led
vic, jeter in pljuč. 

Za ljudi in živali so herbicidi strupeni ne glede na to, kakšna je bila 
zastrupitev. Toda te zavratne zastrupitve vse premalo upoštevamo. 
Ameriški veterani in marinci, ki so se borili v Vietnamu, so imeli mo
čne in usodne zastrupitve. 

Pionirji brigadirji na Rogli 
Pionirska delovna brigada dr. France Prešeren, sestavljena iz pionirjev 

iz Kranja, Škofje Loke, Tržiča in Jesenic, že teden dni uspešno dela na mla
dinski delovni akciji Rogla 87 nad Zrečami. 

Pod pokroviteljstvom tovarne 
UNIOR iz Zreč na Rogli raste lep tu
ristično - rekreativni center. 

K ureditvi bodo prispevali tudi bri
gadirji, k i so se udeležili republiške 
mladinske delovne akcije R O G L A 
87. V drugi izmeni na akciji sodeluje 
109 brigadirjev, med njimi je tudi 36 
brigadirjev in mentorjev z Gorenj
ske. Na delovišču so pionirji prvi te
den urejali bankine na novem cest-

Mladinke, mladinci 
V četrtek, 6. avgusta, orga

niziramo okroglo mizo o sta
novanjski problematiki v Ka
zini ob 12. uri. 

Vabljeni! 

Komisija za 
družbenoekonomske 

e 
pri KS ZSMS ŽJ 

od-

nem odcepu od hotela na Rogli do 
koče na Pesku v dolžini štirih kilo
metrov in dosegli zelo uspešen rezul
tat 1,41 odstotka norma ur. Po za
ključenem štiriurnem delu pa se pio
nirji brigadirji uspešno vključujejo v 
športno in kulturno življenje na ak
ciji. Dosedaj so bila organizirana 
tekmovanja v rokometu, košarki, 
malem nogometu in tenisu. V kultur
no zabavnem delu pa so si ogledali 
koncerta Plave trave zaborava v Zre-
čah in Avtomobilov na Kozjaku, kjer 
so obiskali lokalno delovno akcijo:. 

Sami so organizirali dva brigadir
ska večera. Poleg že naštetega lahko 
sodelujejo še v video in radijski de
lavnici, likovnem, računalniškem, l i 
terarnem krožku, igrajo namizni te
nis ah pa se kopajo v hotelskem ba
zenu. 

Pionirji so z življenjem na akciji 
izredno zadovoljni, o njihovih celovi
tih vtisih pa bomo več napisali ob po-
vratku z akcije, ki je predviden za 
petek, 7. avgusta. 

RR 

„ V Sovjetski 
zvezi je leta 1939 zrasel prvi ciklotron na ev
ropskih tleh in leta 1941 so gradili še dva ta
ka orjaška stroja za razbijanje atomov. 
Eden od njih je dajal trikrat močnejše žarke 
kot takrat največji pospeševalnik v ZDA. Iz 
teh skopih podatkov je razvidno, da so imeli 
Sovjeti že takrat sodobno opremo in dobro 
naložen kapital v raziskovalcih. 

Pr i pregledu sovjetskih Nobelovih nagra
jencev opazimo, da so precej delali in razi
skovali temeljna vprašanja jedrskega orož
ja. Nekaj teh imen je vredno našega zani
manja. 

Nikolaj Genadijevič Basov (1922) je fizik 
na fizikalnem inštitutu Lebedeva v Moskvi. 
Nobelovo nagrado si je prislužil za temeljna 
dela s področja kvantne elektronike. Njego
ve raziskave so pripomogle h konstrukciji 

ojačevalcev na osnovi laserjev. Precej je de
lal z laserjem na elektronske impulze, pre
dava kvantno elektrodinamiko na univerzi v 
Moskvi. Nobelovo nagrado za fiziko je prejel 
leta 1964. 

Pavel Aleksejevič Čerenkov (1904) je 
prav tako fizik na inštitutu Lebedeva. Dela 
na univerzi v Leningradu. Nobelovo nagra
do je prejel za odkritje in razlago efekta Ce-
renkova. Predvsem je delaven na področju 
fizike elementarnih delcev in jedrske fizike. 
Nobelovo nagrado za fiziko je prejel leta 
1958. 

Aleksander Mihajlovič Prohorov (1916) 
je fizik z inštituta Lebedeva na akademiji 
znanosti v Moskvi. Nobelovo nagrado je pre
jel leta 1964 skupaj s fizikom Basovom za te
meljna dela na področju kvantne mehanike. 
Leta 1958 je izdelal laser za pridobivanje po

sebnih infrardečih valov. 
Nikolaj Nikolajevič Semjonov (1896) je 

kemik z inštituta za fizikalno kemijo v Mos
kvi . Nobelovo nagrado je prejel leta 1956 za 
raziskave o mehanizmih kemičnih reakcij. 
Njegova odkritja so bila pomembna tudi za 
razvoj raketnega motorja. 

Če se povrnemo nazaj v leto 1945, kot na
vajata ameriška strokovnjaka za sovjetska 
atomska vprašanja Ruggles in Kramish, je 
bilo stanje naslednje: »Leta 1945 Sovjeti ni
so mnogo zaostajali za ZDA niti v znanju ni
ti v strokovnjakih. Čudi nas le, da je njihova 
industrija potrebovala štiri leta za izdelavo 
atomske bombe, k i je eksplodirala leta 
1949.« 

Ocena je bila dovolj objektivna. Izjava 
diplomata Molotova v ZDA leta 1947, ko je 
poudaril, da atom za sovjetske raziskovalce 
ne predstavlja neznanke, pa je bila takrat 
prenapeta. 

Orožje brez omejitve 
Washington je sklical raziskovalce na po

svet o potrditvi odkritja sovjetske atomske 
eksplozije. Treba je bilo na hitro ukrepati z 
učinkovitejšim protiorožjem. Proti sovjetski 
bombi naj bi izdelali super bombo. To pa le 
na ta način, če bi Američanom uspelo doga

janja, ki se odigravajo v notranjosti sonca, 
sprožiti na zemlji. V žarečem nebesnem pla
netu pri zlitju vodikovih atomov neprestano 
nastaja energija, ki je večja od energije pri 
razpadu uranskih jeder. 

Sedaj je naenkrat v Ameriki naraslo za
nimanje za Tellerjeva prizadevanja okrog 
vodikove bombe. Morda so zamudili oboro
žitveno tekmo s Sovjeti in je vse že prepo
zno? Nemirni Teller je pr i chicaški univerzi 
zaprosil za enoletni dopust. Takoj je poklical 
Oppenheimerja in vprašal za mnenje. Ta je 
Tellerja pomiril, da še ni vse izgubljeno. 

Komisija za atomsko energijo se je se
stala konec oktobra 1949 v Washingtonu. Vo
dil jo je Robert Oppenheimer, člani pa so bi
li raziskovalci Conant, Bridge, Fermi, Rabi, 
Rowe, Bukley in Smith. Na tej seji so priso
stvovali že zagovorniki izdelave vodikove 
bombe Alvarez Lawrence in Teller. Ob kon
cu seje sta raziskovalca Rabi in Fermi sesta
vila skupno spomenico, kjer sta napisala: 
»Dejstvo, da je rušilna moč vodikove bombe 
neomejena, pomeni nevarnost za vse člove
štvo. Če pretresemo to vprašanje, najdemo v 
njem le slabe strani. Meniva, da je trebs 
predsedniku ZDA, ameriški javnosti in sve
tu povedati, da je izdelava take bombe z os 
novnega moralnega stališča vredna obsod
be. 
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Slavko Tarman 
Jedrski raziskovalci 
S tragiko ovenčani kralji naših dni 



Proizvodnja v prvem polletju 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
a) SKUPNA PROIZVODNJA 

celota niti en mesec v tem prvem pol
letju ni dosegla načrtovanih obvez. 
Čast te TOZD rešujeta Jeklovlek in 
Elektrode, k i svoje obveze dosegata 
oz. še celo presegata. 

Z ozirom na nižji operativni pro
gram je bila skupna proizvodnja do
sežena 98,5 %, gotova za prodajo 
99,7 %, sama prodaja pa 99,1 %. 

Valjarna žice in profilov 
Z gospodarskim načrtom načrto

vani redni letni remont je bil kon
cem meseca marca in v začetku apri
la uspešno opravljen. 

Kljub temu, da valjarna ni dosegla 
zastavljenih ciljev, zaradi delnega 
pomanjkanja delavcev', predvsem 
zaradi prekomernih zastojev, so* za
loge žice tako porasle, da je bila va
ljarna že z junijem prisiljena obrato
vati v sistemu 5 + 2, čeprav je bilo to 
načrtovano za julij_in avgust. 

Tako je bil precej nižji operativni 
program v skupni proizvodnji izpol
njen 97,4 %, gotova proizvodnja za 
prodajo pa 98,9 %. 

Zelo dobri rezultati so bili doseže
ni v mesecu juniju, zato je želja vseh 
železarjev, da bi se čimvečkrat pono
vil i oz. se še izboljšali. 

Žičarna 
Podobno oz. še celo v večji meri 

kot sosedo (HVJ) ta obrat pesti pro
blem, k i je že zelo dolgo navzoč in 
pravzaprav tudi utrujajoč, imenuje 
pa se KRONIČNO P O M A N J K A N J E 
D E L A V C E V N A KLJUČNIH DE
LOVNIH MESTIH. S stališča ko
merciale, kakor tudi proizvodnje, ni 
sprejemljivo, da obrat, ki ima ugod
no prodajno ceno svojih izdelkov, 
kakor tudi zadostna naročila, vsak 
mesec zaostaja za gospodarskim na
črtom, predvidenimi planskimi ob
veznostmi zaradi omenjenega vzro
ka ter delno tudi zaradi občasnega 
pomanjkanja kvalitetnega vložka 
(VAC, patentirana žica) zaradi izpa
da v Jeklarni 1. 

V primerjavi z operativnim pro
gramom je bila skupna proizvodnja 
dosežena 94,5 %, gotova za prodajo 
pa 94,3 %. 

Jeklovlek 
Nižji operativni program v primer

javi z gospodarskim načrtom je po-

Vinku Vovku 
v slovo 

Globoko nas je pretresla 
vest, da je našemu sodelavcu, 
staremu komaj 39 let, prene
halo biti plemenito in huma
no srce. Ne moremo si zamisli
ti, da ga ne bo več med nami. 

Vinko se je rodil 24. marca 
1948 v Hrašah in izhaja iz 
kmečke-delavske družine. 
Svojo delovno pot je začel še 
kot mladenič v tovarni šport
nega orodja v Begunjah, na
daljeval delo v Žitu Ljubljana 
in od leta 1974 dalje v Pokli
cni gasilski in reševalni služ

bi. Opravljal je delovne nalo
ge gaiilca-reševalca, pred
vsem v centru za zveze in alar
miranje. 

Pri svojem delu je bil vesten 
in discipliniran in nikoli ni 
potožil za bolečine, ki so ga 
pestile v zadnjem času. 23. te
ga meseca je prišel na redno 
delo in takoj potožil, da se iz
redno slabo počuti. Takoj smo 
poskrbeli za zdravniške pre
glede, nakar so ga zadržali v 
bolnici Jesenice. Vsi smo bili 
prepričani, da se bo pozdravil 
in vrnil v svoj delovni kole
ktiv. Toda že naslednji dan ga 
je bolezen premagala. 

Med sodelavci je bil spošto
van in cenjen. Praznino, ki jo 
je zapustil za seboj, bo težko 
zapolnil še zlasti doma, kjer 
sta živela z mamo. Za njim so 
ostala manjša polja, in njive, 
ki jih je ljubil in obdelovat 

Za opravljeno delo v Pokli
cni gasilski in reševalni službi 
se iskreno zahvaljujemo, nje
mu pa želimo mirni počitek v 
prelepem kotičku Slovenije v 
neposredni bližini rojstnega 
kraja. 

Mami, sestri in vsem sorod
nikom pa izrekamo globoko 
sožalje. 

Vodstvo in kolektiv 
Poklicne gasilske in reše
valne službe 

sledica kasnitve pričetka obratova
nja novega vlečnega stroja. Skupna 
proizvodnja je bila dosežena 100,4 %, 
gotova za prodajo pa 101,2 %, seveda 
oboje na operativni program, ki je 
upošteval kasnitev nove proizvodne 
naprave. 

Delno gre izpad proizvodnje tudi 
na račun povečanih zastojev. 

Elektrode 
To je v letošnjem prvem polletju 

najboljši obrat v Železarni pri izpol
njevanju planskih obveznosti. 

Z ozirom na nekoliko višji operati
vni program je bila skupna proizvod
nja presežena za 7,7 %, gotova za 
prodajo pa s 5,6 %. Omeniti velja, da 
sta tako skupna kakor tudi gotova 
proizvodnja za prodajo višji kakor v 
enakem lanskem obdobju, kar je 

redkost za našo DO (še Profilarna, 
Žičarna, Jeklovlek in Žebljarna). 

Izpad proizvodnje od predvidenih 
načrtov je bil praktično le pri varil
nih žicah, kot posledica pomanjka
nja vložka v drugem četrtletju v Ži
cami (izpad). — 

Žebljarna 
Čeprav niso dosegli niti z gospo

darskim načrtom predvidenih koli
čin niti z nekaj nižjim operativnim 
programom, pa vseeno velja reči, da 
so žebljarji letošnje prvo polletje de
lali razmeroma dobro, saj so j im iz
polnitev planskih obvez preprečile 
predvsem zahtevnejše (tanjše) di
menzije, pa tudi zastoji. 

Skupna proizvodnja je bila dose
žena 96,8 %, gotova za prodajo pa 
96,7 % na operativni program. 

Miloš Piščanec 

Skupna proizvodnja je bila dose
žena 90,9 %, gotova za prodajo pa 
89,9 % v primerjavi z operativnim 
programom. 

Hladna valjarna Bela 
je po vsej verjetnosti najboljši 

obrat v ploščatem programu glede 
izpolnjevanja programa. Skupna 
proizvodnja je bila dosežena 101,6 %, 
gotova proizvodnja za prodajo 
98,4 %. Izpad prodaje je nastal zara
di uslug prevaljanja, ki so bile pre
koračene za 42,6 %. Pravzaprav je bi
la največja problematika v tem obra
tu občasno pomanjkanje kvalitetne
ga vložka in s tem izpad proizvodnje 
v kvaliteti diname, kot posledica te
žav na relaciji Jeklarna-Valjarna 
bluming-štekel (jeklarske in valjav-
ske napake). Malenkostno odstopa
nje je bilo tudi v proizvodnji nerjav-
nih jekel. 

Hladna valjarna Jesenice 
Največja težava tega obrata je 

kronično pomanjkanje delavcev, za
stoji in neugodne dimenzije naročil 
ter nekoliko slabši vložek in tako ni 
čudno, da so v celotni Železarni v ne-
doseganju načrtovane proizvodnje 
takoj za Valjamo debele pločevine, 
čeprav se trudijo in delajo tudi na 
proste dneve. Skupna proizvodnja je 
bila dosežena 93,8 %, gotova za pro
dajo pa 93,7 %. 

Profilarna 
Razen v aprilu, ko so bila izvozna 

naročila močno razdrobljena in je 
zaradi tega padla produktivnost, so v 
ostalih mesecih obratovali razmero
ma dobro in so z operativnim pro
gramom načrtovano proizvodnjo 
presegli za 2,1 %, pri gotovi za proda
jo pa zaostali za 1,3 %, in sicer izklju
čno na račun storitev. 

Vratni podboji 
Čeprav je bilo z gospodarskim na

črtom predvideno, da se proizvodnja 
v tem obratu z aprilom ustavi, pod
boj arj i še delajo in to sorazmerno 
dobro, tako da so v prvem polletju 
svoj operativni program (višji) pre
segli za 31 ton oziroma 6,8 %. 

TOZD Okrogli program 
Če ne bi bilo zelo uspešnega juni

ja, bi lahko zapisali, da ta TOZD kot 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA 
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Delavski sveti TOZD so na svojih sejah obravnavali pred-
|0Stno listo pričakovalcev stanovanj za leto 1987. Vsem TOZD 
L delovnim skupnostim smo poslali prednostne liste po stano-
L n j s k i h enotah za njihove delavce, v tej številki Železarja pa 
[javljamo skupno in veljavno prednostno listo prosilcev sta-
[0vanj za leto 1987. 

Oddelek za družbeni standard je na osnovi samoupravne-
sporazuma o enotnem urejanju stanovanjskih zadev v DO 

l e l u z a r n a Jesenice in pravilnika o urejanju stanovanjskih za-
|ev TOZD in delovnih skupnosti pripravil prednostno listo 
jičakovalcev stanovanj za leto 1987 z novimi upravičenci, ki 

v l o ž i l i vloge za dodelitev stanovanj v letu 1986. 

Služba je stanovanjske razmere ugotavljala na podlagi 
losamezne vloge oz. na terenu, kadar je bilo to potrebno za 
igotovitev resničnega stanja. Mesto uvrstitve posameznika v 

ŽELEZAR 

prednostni listi določajo točke, dosežene po točkovnem siste
mu, ki je sestavni del pravilnika. 

Na prednostno listo niso uvrščeni prosilci, ki že imajo 
ustrezna stanovanja v lasti Železarne Jesenice in prosijo za 
manjša oz. želijo zamenjati stanovanje za drugo enakovredno 
stanovanjsko enoto. 

Na koncu posamezne prednostne liste so objavljeni tisti 
delavci, ki so v preteklosti na osnovi garancijske izjave Žele
zarne Jesenice — odbora za stanovanjska vprašanja, dobili so
lidarnostno stanovanje pri samoupravni stanovanjski skupno
sti občine Jesenice, vendar v Železarni vloge še niso rešene. V 
teh primerih mora Železarna posameznikom problem urediti 
z ustreznim stanovanjem ali z vrnitvijo enakovrednega stano
vanja solidarnostnemu skladu za mlade družine pri samo
upravni stanovanjski skupnosti občine Jesenice. Te primere 
bom« reševali v skladu z dogovorom med samoupravno stano
vanjsko skupnostjo in Železarno. 

Delavce, upravičence do stanovanj, ponovno opozarjamo, 
da namensko varčujejo, ker so v skladu z zakonom o stano
vanjskih razmerjih, zakonom o stanovanjskem gospodarstvu 
in družbenim dogovorom dolžni plačati pripadajočo lastno 
udeležbo pred prevzemom stanovanja, sicer jim stanovanje ne 
more biti dodeljeno. 

Pri nekaterih delavcih na prednostni listi naslovi niso to
čni, ker posamezniki sprememb naslova niso sporočili preko 
kadrovskega sektorja, zato jih ni mogoče vnesti v matično da
toteko. -

V vseh TOZD in delovnih skupnostih so bile liste pričako
valcev stanovanj v javni razpravi 30 dni in so bile objavljene 
na oglasnih deskah. 

Oddelek za družbeni standard 
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MARIJA ROBIC 

Mlada pota v žlici življenja 
»Andrejema!« se je drl znan glas in 

že je bila Dea tu in me odvlekla s sa
bo pred črni BMW in zelene oči. 

S sladkim glasom je dejal: »A to je 
tista lepotica Andreja?« in me pre
meril od spodaj navzgor, kakor da 
ugotavlja, katero razredno blago 
ima pred seboj. Pomislila sem, kako 
drugačno bi bilo najino srečanje, če 
Dea ne bi nezavedno uničila mojih 
sanj. Na bližnjem semaforju se je 
prižgala rdeča luč in avtomobili so 
se ubogljivo ustavili. 

Zazrla sem se v kalne zelene oči in 
pod njimi prikrite podočnjake. »Da, 
jaz sem Andreja!« sem poudarila An
drejo. Ničesar nisem več čutila do 
njega: ne strahu ne zadrege. Njegov 
sladki glas mi je šel skozi ušesa in se 
porazgubil na drugi strani v ropotu 
motorjev. Nekaj trenutkov smo tako 
stali, potem pa: 

»Kaj je ženski? Gremo nekaj spit'« 
je predlagal zaverovan v zagotovlje
no uspešnost predloga. 

Pogledal je Deo, ta je od veselja 
vzkliknila: 

»Seveda, ali misliš, da sem ti jo 
zato pripeljala sem, da bi stali tu
kaj?« 

Nato je oblastno pogledal »svojo 
lastnino« — mene. — Kakšen smisel 
bi imelo, če bi šla? Pa ura? — Pogle
dala sem na zapestno uro: sedem 
proč. Večerja! Odločila sem se: — Ne! 
Ne grem na led. Tokrat bo preventi
va, vsaj ne bo treba morebitnih solz 
za kurativo. — »Oprostita, ampak ne 
morem z vama, imam še opravke.« 

»Kakšne vrste pa so ti opravki?« 
me je zajedljivo vprašal Robert. 
»Ampak Andreja . . .« je v istem tre
nutku zaprepadeno zajecljala moja 
managerka in pogledala Roberta,ki 
je še vedno jezno buljil vame. Njen 
stavek bi lahko nadaljevala:. .. se
daj imaš priložnost ali pa nikoli. 

Bilo mi je že vseeno. 
»Kdaj pa se spet vidimo?« je vpra

šal malce bolj popustljivo. 
»Kadar se srečamo, se pa vidimo.« 
Zaželela sem jima še lep nadaljni 

dan in se poslovila. 
Obrnila sem se in odšla mimo 

stolpnic, čez križišča proti Šiški. 
Dolgo sem čutila na sebi dva para 
začudenih oči, za katere mi ni bilo 
več mar. 

Nisem več gledala izložb, sedaj je 
bilo treba pohiteti na večerjo. — 
Kakšen je Peter? — se mi je porodilo 
vprašanje. 

»Nelažniv, vesel, mi ga je na hitro 
nekoč opisala gospodinja. 

»Kakšen je na pogled?« 
»Soliden,« je hudomušno odvrnila. 
Prejšnji teden je bil pri gospodinji 

njen daljni sorodnik: majhen, debe
lušen možicelj, ki je rad pravil šale, 
ki sva se jim smejali iz rekla: »Smej
mo se, da ne bo vic propadel« 

Na kakšen način je vesel Peter? 
— Ne, ne bom ustvarjala idile, 

stvari bom pustila takšne kakršne 
so. Kmalu ga bom spoznala. — 

Na pol poti sem za sebo zaslišala 
avto in hahljajoč glas rekoč: »Gospo
dična, je tole mogoče vaše?« 

Ozrla sem se in zagledala bel fič-
ko, iz katerega je poskočil sloki mla
denič, okusno športno oblečen v 
svetlo rumeno in modro, prav prista
jalo je k njegovi zagoreli polti in rja
vim kratko pristriženim lasem. 

— Spet kak frajer brije norce! — 
O, pa ne. Ustavil se je pred mano 

in mi ponudil mojo rdečo jopico. 
»Izgubili ste jo par metrov odtod.« 

»Jqj, sploh nisem opazila, da sem 
jo izgubila. Najlepša vam hvala za 
trucL«oS^nc' r i L ^ f t 

Živčno sem segla po njej in dvi
gnila pogled v njegove žive rjave 
oči. 

»Ni za kaj, prav rade volje sem 
prišel za vami in recite mi ti, kajti 
nisem še tako star za vi.« 

Njegov zaupljivi videz me je vso 
prevzel . ; i \ v . 

»Tudi mene ne vikaj. S kom pa 
imam čast govoriti?« 

»Jaz sem Peter, pa ti?« je izustil in 
mi ponudil roko. »Peter!« mi je od
mevalo po možganih. Je ta? 

»Andreja!« sem odgovorila z raz
burjenim glasom in stisnila ponuje
no raskavo roko. Še bolj me je veselo 
pogledal 

»Kam pa greš tako raztreseno?« 
»VŠiško. Ti?« se mi je že povrnila 

prejšnja samozavest. 
»Kaže, da imava podobno pot,« mi 

je odgovoril in že mi je odprl vrata 
in zafrkljivo vprašal s poglobljenim 
glasom:' 

»Če dovolite, vas lahko dostavim v 
Šiško, mlada dama!« 

V smeh sem stresla vse orehe, kar 
sem jih premogla: »Skorajda se ne 
morem upreti vašemu povabilu go
spod . . . šejk!« se je glasil moj odgo
vor in že sem se tudi usedla v avto. 

da se šejk ne bi premislil Začudeno 
me je pogledal kot bi hotel reči: 

»Bi se morala midva poznati — ali 
še bolje spoznati danes?« 

»Pa že mogoče,« sem odvrnila s 
skomigom. Skoraj bi ga vprašala, če 
dela v Libiji, pa mi je bilo ljubše po
časi odkrivati ključ uganke, očitno 
tudi njemu. Pot je sedaj minila dva
krat hitreje v dvoumnem, kratkočas-
nem pogovoru v katerem sva obde
lala začuda lepo ljubljansko vreme, 
ki se ponavlja na vsakih sto let; sla
bo komunalo, ki še ni zadelala »šicn 
grabnov« v cesti od prejšnje zime in 
tako bo verjetno tudi to zimo ... 

»Kje pa je tvoja hiša?« je vprašal 
in prekinil dvoumnost 

— Kaj bo zdaj? Kam gre on? — 
»Čisto na koncu te ulice je, če te 

ne moti, ne bom imela nič proti, če 
narediš ovinek.« 

»Seveda te bom dostavil do vrat, 
da te kdo spotoma ne ukrade, poleg 
tega pa mi sploh ne bo treba delati 
velikega ovinka.« 

»Kakor ti?« 
»Kaj kakor jaz?« 

»Me ukrade.« 
»O, sem te mar komu ukradel?« me 

je vprašal za odtenek bolj rdeč. Na
dela sem si svečan izraz in pokazala 
na rjavkasto hišo z vrtom: 

»V tej hiši trenutno stanujem.« 
Nasmehnil se je, sedaj sva končno 

vedela kdo sva! 

Prišla sva do težkih hrastovih 
vrat 

»Očitno sva imela isto pot,« je iz
javil ko mu je zmanjkalo domislic. 

»Da pa res! Gospod šejk!« 
Ustavila sem se in ga pogledala 

naravnost v oči: 
»Hvala za dostavo in dozdeva se 

mi, da ste me res ukradli. In... 
upam, da nimate velikega harema.« 

To sem izrekla kot raketa, sluteč, 
da dolgo ne bo več primernega tre
nutka. Komaj sem to izgovorila, se 
mi je prilepil cmok v grlo in ne bi 
več mogla reči niti »A«, kaj šele kaj 
več. In srce? Ta je razbijal in butal 
in skakal Zgrabila bi se za prsi in 
ga potlačila nazaj, a kaj, ko sem pa 
otrpnila. 

On je pogledal v tla, kot da bi s tal 
zbiral besede, podrsal je po tleh kot 
osemnajstletnik v usodni zagati in 
se globoko zazrl v moje oči: 

»Moj harem je skrčen na eno,« je 
nerodno pomežiknil 

Kakor da je čutila, kdo prihaja, se 
je na pragu prikazala gospodinja. 
Prisrčno naju je pozdravila in naga
jivo pristavila: 

»Se vidva že dolgo poznata.« 
Ni čakala na najin odgovor, pol je 

videla, pol pa uganila. 
»Vstopita že, kaj stojita kot lipova 

bogova.« 
Vstopili smo, za nami so se zaprla 

težka hrastova vrata in nas skrila v 
svoj skrivnostni svet. 

Odložila je pero na pisalno mizo, 
stopila do okna in ga odprla. V sobo 
je bušknil mrzel jesenski zrak, ki je 
ni ohladil, kajti zopet je pripeljal 
fičko — in Peter v njem. Ni se ji več 
pisalo zgodbe. Bistveno, neponovlji
vo ne v besedah, ne v dejanjih, vse 
najlepše, kar se lahko obuja le v spo
minu, je zamolčala v sebi. Na list je 
prelila prazno razočaranje in del za
četka nečesa lepega. Ob noge se ji je 
obdrgnil predujoči maček, ki je 
kmalu opazil da ne vzbuja pozorno
sti. Andreja je zrla skozi okno in že 
čutila Petrov glas, nasmeh, dotik ... 

Maček se je naveličal obupal nad 
gospodarico in odhlačal proti pre
progi, počepnil in. . . 

»Joj mene, pa ravno zdaj!« 
Sledil je trušč in hrušč, padanje 

knjig in treskanje vrat. 

Jože Vidic 

Pekoče poletje leta 
1942 

Od Kreglove hiše do občinskega urada, 
ki je bilo v Padarjevi hiši, je bilo le sto me-, 
trov daleč. 

»Kaj pa je tako nujnega, da moram kar 
iz hleva na občino?« je Kregl z rahlo senco 
suma godrnjal-

» Potrpi malo, hitro bomo vse uredili,« se 
je izmikal župan, »malo boš moral počakati, 
grem še po nekoga.«-

»Lukanc, jaz imam doma obilo dela, se
no...,« se je skušal upreti, a je Lukanc z orož
nikoma že odšel iz pisarne. Ozrl se je po 
orožnikih, ki so bili v pisarni in zamrmral: 
»Zupan nekaj pleteniči. Po gnilobi smrdi.« 

Lukanc je medtem hitel v.Blažičevo hišo, 
ki ni bila daleč od občinskega urada. Že dol
go je sumil Petra, da zarotniško deluje proti 
nemškim oblastem. No, tu je Lukancu spo
drsnilo, ker je Blažičev Peter videl, da pelje
jo Kregla na občino. Orožnika sta vstopila 
pri prednjih, Peter pa je pri zadnjih vratih 
zapustil hišo in odšel k partizanom. 

Na občini je Lukanc rekel orožnikom, 
naj gredo s Kreglom v Jurčkovo gostilno in 
tam počakajo, ker bo druge sam pripeljal. 
Kregl se je začel razburjati: 

»Rekel si, da bomo tu v pisarni nekaj 
uredili, zdaj pa letaš okrog, jaz pa imam do
ma toliko dela. V gostilni naj te čakam, kaj, 
pa zastražen? Sem aretiran ali kaj?« 

Lukanc mu ni odgovoril. Zunaj se je use
del nasvoje motorno kolo in se odpeljal v 
Tržič. Že pred vojno ni trpel Petra Dolenca. 
Govoril je proti Nemčiji, sramotil Hitlerja, 
njega razglašal za nemčurja in še za kaj 
drugega. Zdaj bosta poravnala račune. 

Z upravo tržiške predilnice je hitro ure
dil, da so 31-letnega delavca Dolenca »za 
nekaj ur« pustih z dela. Na občini v Kovorju 
ga morajo zaslišati podbreški orožniki, tako 
je dejal. Resnice ni povedal ne upravi ne Do
lencu. 

Tako kot Kregl je bil tudi Dolenc prepri
čan, da se bo čez nekaj ur vrnil na delo. Lu
kanc mu je med vožnjo celo obljubil, da ga 
bo pripeljal nazaj v tovarno. Ne bo mu treba 
uro daleč peš. 

Dolencu pa se je le malo čudno zdelo, za
kaj se nista ustavila pred občino, marveč 
pred Jurčkovo gostilno, kjer je zagledal črn 
osebni avtomobil. S takšnim so gestapovci 
vozili aretirance v zapor. 

. Po kratkem šepetanju med Lukancem in 
orožniki sta se aretiranca morala vsesti v 
avto. 

»Oprostita,« jima je rekel Lukanc, »prav
kar so mi sporočili, da vaju bodo zaslišali na 
orožniški postaji v Podbrezjah.« 

Na glavni cesti avto ni zavil proti orožni
ški postaji, temveč desno proti Posavcu in se 
čez nekaj sto metrov ustavil pred gramozni
co ob cesti. Okolica je bila zastražena. Pot v 
smrt je bila zelo kratka. V ravninskem delu 
gramoznice, le nekaj metrov od tedaj glavne 
ceste v Gobovcih, so ju ustrelili. Nihče ne ve, 
če so jima sploh povedali, zakaj morata 
umretifda je bi l včeraj tu ranjen nemški po
licist, motorist. 

Za Golmajerjem in Dolencem so na mo-
rišče pripeljali Alojza Pavlina. 

Alojz Pavlin je bil iz Podtabora, kakor se 
imenuje del Podbrezij. V tej kmečki družini 
je bilo osemnajst otrok. Alojzov brat Stanko 
Pavlin je aprila 1942 padel s Stankom Ža
garjem mlajšim in drugimi skojevci in par
tijci v okrogeljski jami. Morda je bil to 
vzrok, da so podbreški orožniki iz te družine 
izbrali žrtev. Sicer pa je najbolj verjetno, da 
so orožniki in župan spisek žrtev dobili od 
kranjskega gestapa. 

»Stanovali smo v kaplaniji v Podbrez
jah,« mi je pripovedovala Ivana, vdova po 
Alojzu Pavlinu. »Z vlakom se je vozil na delo 
v jeseniško železarno. Bi l je tesar. Nekaj ča
sa je tudi sam stanoval na Javorniku in je le 
ob sobotah prihajal domov. .. 

Mož je že vstal in se pripravljal, da gre v 
Podnart na vlak in na delo na Jesenice, jaz 
pa sem z otroki še spala, ko so prišli orožni
k i . Med njimi sem dobro poznala podbreške-
ga orožnika Bitenca, ki je bil doma nekje pri 
Kranju. Z možem sta se dobro razumela in 
lahko bi ga vnaprej obvestil, kaj ga čaka, a 
ga ni. 

Orožniki sploh niso povedali, zakaj so ga 
aretirali in kam ga peljejo. Dvakrat so ga že 
prej aretirali in po nekajurnem zasliševanju 
izpustili. Misl i la sem, da bo tudi tokrat tako. 

Gostilničar Pavlin, k i z moževo družino 
ni bil v sorodstvu, je od orožnikov zvedel, 
kaj se dogaja. Ko je pred gostilno med orož
niki zagledal mojega moža, je orožnike 

vprašal, če so dobili spisek, katere ljudi mo
rajo postreliti. 

»Če sami z Lukancem izbirate talce, po
tem izpustite Pavlina, ker ima doma kopico 
otrok in namesto njega vzemite Fonzo, k i je 
sam in pijanček,« je rekel gostilničar. Videti 
je bilo, da ima precejšen vpliv na orožnike, 
ker so ti res šli po pijančka, a ga niso dobili 
doma. Zategadelj za moža ni bilo rešitve, 
Fonza pa je dočakal svobodo in še dolgo ži
vel in pil vino. 

Kmalu potem, ko so odpeljali moža, sem 
iz gozda zaslišala strele. Takrat nisem vede
la, danes pa vem, da so tedaj ustrelili Gol-
majerja (kmeta Kregla) in Dolenca. Bila 
sem vsa zbegana. Šest otrok, "od katerih je 
bil Emil star šele 35 dni, najstarejša Dora pa 
osem let, sem pustila ležati in v sami nočni 
srajci stekla čez travnike, njive in skozi 
gozd proti gramoznici v Gobovcih. Na cest-' 
nem križišču mi je nekdo povedal, da je šel 
po cesti mimo gramoznice in videl dva mr
tva in še živega mojega moža, k i so ga prav 
v tistem trenutku pripeljali tja. Ko je mož 
zagledal mrtveca in je spoznal, kaj ga čaka, 
je obupano zakričal: »Bog mi pomagaj!« 

Po cesti si nisem upala naprej proti gra
moznici, zato sem se morišču skušala skri
vaj približati po gozdu, da bi od zgoraj pogle
dala, ah j ih res streljajo. Opažih so me in 
ustrelili, da bi me prestrašili. Stekla sem do
mov in jokala, da so se otroci preplašeno 
zbudili. 

Ubite talce je stražil podbreški orožnik 
Jože Trogalič, ki sicer ni bil slab za naše lju
di. 

Nihče mi nikoli ni uradno povedal, da so 
ga ustrelili, kot da se to mene ne tiče. Še na
prej sem dobivala živilske karte, ne pa tudi 
pik za drugo blago.« 

Medtem se je Lukanc odpeljal v gorsko 
vasico Vadiče po novo žrtev. S prevaro je k 
Jurčku v Kovor pripeljal 42 - letnega čevljar
ja Jožeta Kokalja, nato se je odpeljal nazaj 
v vas in pripeljal še 63 - letnega cestnega de
lavca Jožeta Bodlaja. Iskal je tudi Janeza 
Aljančiča, kmeta s Hudega, a ga ni bilo do
ma. Ko se je Lukanc na motornem kolesu 
peljal v Vadiče, ga je srečal z živino, ki jo je • 
gnal na planino, a ga ni prepoznal, ker je bil 
Aljančič v športni obleki. Kdo izmed štirih iz 
njegove občine ne bi bil ustreljen, če bi lah
ko prijeli Blažičevega Petra in Aljančiča, ni 
znano. 

Iz Kovorja so Bodlaja in Kokalja odpe
ljali z avtom do gramoznice. 

»Oče očitno ni vedel, kam ga peljejo,« mi 
je dejal Jože Kokalj, »ko pa je zagledal tri 
moške že ustreljene, je hotel pobegniti, pri 
tem so ga zločinci tako rekoč zaklali z bajo
neti. Za njegovo smrt smo zvedeli še' istega 
dne okoli poldneva. 

Po pripovedovanju mame in drugih akti
vistov, pa tudi po svojem spominu vem, da 
je oče od vsega začetka-delal za partizane. 
Zanje je prenašal pošto, skrbel za hrano in 
popravljal čevlje in jim v naši hiši dajal za
vetje.« 

Vinko Golmajer se spominja: 
»Opoldne smo doma zvedeli, da so ustre

li l i očeta. Pomislite, v delovnem kmečkem 
predpasniku in v coklah je šel z orožniki na 
občino, ker je verjel Lukancu, da bodo uredi
li nekaj malenkosti, potem se bo vrnil. Z ni
komer od domačih se ni pozdravil niti nismo 
videli, kdaj so ga odpeljali. 

Spominsko obeležje 10 žrtvam, ustreljenim 
16. julija 1942. leta v Kovorju {joto J. Vidic) 



NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 
• Dan vstaje slovenskega naroda, 22. julij, so tudi v rado

vljiški občini počastili s številnimi prireditvami in srečanji. Po
sebno živahno je bilo na Bledu, v Bohinju in na Šobeu. Na 
predvečer praznika so na Šobcu zakurili velik taborni ogenj, 
okoli katerega se je zbralo veliko domačih in tujih turistov. Na 
prazničen dan je nad 230 rekreativcev, od pionirjev do vetera-
n o v , teklo na tradicionalnem teku okoli Bohinjskega jezera. V 
Festivalni dvorani na Bledu je nastopil svetovno znani zagreb
ški ansambel Lado. 

• Delegati skupščine Slovenije so 21. julija v Ljubljani iz
volili 91 članov sveta Slovenije, zaslužnih revolucionarjev, bor
cev, družbenopoktičnih, gospodarskih, kulturnih in drugih jav
nih delavcev. Iz radovljiške občine so izvolili Rudolfa Hriberni-
ka — Svaruna z Bleda, Vladimirja Pavšiča — Mateja Bora iz 
Radovljice in Mirka Zlatnarja iz Lesc. 

• Mladinsko delovno brigado Stane Žagar iz radovljiške 
občine, ki je na mladinski delovni akciji Bujština 87, so 16. ju
nija obiskali predstavniki občinskih DPO in skupščine občine 
Radovljica. Z brigadirji, teh je 43, polovica od teh iz.pobratene
ga Svilajnca, so se pogovarjali o pogojih in poteku dela ter o 
uspehih akcije. 

• V Radovljici se je 21. julija sešla komisija za socialno-
zdravstvena vprašanja in posebno dobo pri občinskem odboru 
ZZB NOV, ki jo vodi Franc A r h z Bleda. Obravnavah so vloge 
prosilcev za priznanje posebne dobe. V večini so to gospodinje 
in zasebniki, k i svojih pravic doslej niso uveljavljali. 

• Komisija za odnose z verskimi skupnostmi pri občinski 
skupščini Radovljica je na 2. seji 14. julija pod predsedstvom 
Mihaela Kozinca obravnavala pravilnik o poteku javne po
grebne svečanosti. Osnutek bodo posredovali v razpravo v vse 
krajevne skupnosti in K K SZDL. Na seji so spregovorili tudi o 
nepravilnih postopkih pri izvajanju verskih obredov zunaj cer
kvenih prostorov. Gre predvsem za netočno informiranje ver
nikov o opravljanju oziroma neopravljenih procesijah v posa
meznih župnijah v radovljiški občini. O tem naj bi se pogovori
li tudi na koordinacijskem odboru za odnose z verskimi skup
nostmi pri O K SZDL Radovljica. • 

• V počastitev krajevnega praznika v K S Bled, ko se spo
minjajo prve vehke napisne in trosilne akcije blejskih mladin
cev 17. julija 1941, so se na Bledu zvrstile številne prireditve in 
srečanja. Osrednja slovesnost je bila 16. julija v Festivalni dvo
rani, kjer je imel slavnostni govor predsednik skupščine K S 
Bled dr. Borut Rus, v kulturnem programu, k i je navdušil šte
vilne udeležence proslave, so se predstavili domačinka, znana 
operna solistka Olga Gracelj, pesnica, igralka in slikarka Svet-
lana Makarovič, moški komorni zbor Stane Žagar iz Krope, 
svoj delež pa so prispevali tudi domači člani kulturnega dru
štva oziroma likovne sekcije. 

• Priznanje krajevne skupnosti Bled za leto 1987 šb na 
osrednji slovesnosti ob krajevnem prazniku prejeli komunalni 
delavec Slavko Dolenc ter dolgoletni družbenopolitični delavci 
in zaslužni krajani Jože Kapus, Leopold Pernuš, Marija Stare, 
Mi lka Studen ter Andrej Vidic. Za zasluge in uspehe v svoji de
javnosti sta priznanje prejela tudi Gasilsko društvo Bled in Ve
slaški klub Bled. 

• Tudi letos se je prireditev ob krajevnem prazniku Bleda 
udeležila osemčlanska delegacija občine Doberdob s podžupa
nom Dariom Legišd na čelu. Borčevska organizacija Bleda že 
V T S . t 0 tesno sodeluje s slovenskimi borci v Doberdobu, s ka
terimi je sklenila pobratenje. Med tridnevnim bivanjem na 
Bledu so si gostje iz zamejstva ogledali nekatere večje delovne 
organizacije, 

• Avtobusni prevozniški delovni organizaciji Alpetour 
Skofja Loka in Integral Ljubljana sta na zahtevo krajanov Bo
hinjske Bele sklenili, da bosta tudi v prihodnje skrbeh za red
ne avtobusne prevoze po starem voznem redu proti Bledu in 
Bohinju. Oba prevoznika sta zahtevala, da pristojni krajevni 
ah občinski organi poskrbijo za primerno vzdrževanje oziroma 
pluženje ceste pozimi. 

• Turistično društvo Bled je izdalo, tokrat že tridesetič, 
knjižico Turistične informacije na 48 straneh v 40 tisoč izvo
dih. Knjižica je bogato opremljena s podatki v slovenščini, 
nemščini in angleščini. 

• Turistično društvo Bled je za letošnjo sezono objavilo 
nov cenik prevozov s čolni na Blejski otok. Nova cena za ogled 
otoka za odrasle je 2.000 din, za otroke pa 1.000 din. , 

• Zaradi velikih potreb po krvi je občinski odbor Rdečega 
križa Radovljica, skupaj s krajevnimi organizacijami R K in 
sindikati 21. julija organiziral izredno krvodajalsko akcijo. V 
Zdravstvenem domu Bled, kjer je akcija potekala, se je prijavi
lo kar 340 darovalcev. K r i je darovalo 320 občanov, čeprav so 
jih zaradi dopusta pričakovali le 300. 

• Iz Madrida so se pred dnevi vrnili predstavniki hotela 
Grad Podvin. V španskem glavnem mestu so na posebni sveča
nosti prejeli najvišje priznanje ameriške organizacije za spod
bujanje kakovosti iz San Antonia v Texasu »Zlata zvezda«. 
Prejeli so jo na priporočilo ameriških poslovnežev, k i so bili la
ni gostje tega po vzornosti in kakovosti znanega hotela. Nagra
jenci so v Madridu predstavili turistične lepote in značilnosti 
Gorenjske in tudi Podvina z okolico. 

• Tudi letos so v juliju v Radovljico prišli na 14 - dnevni 
oddih in rekreacijo mladi plavalci in plavalke z Danske. Pod 
vodstvom nekdanjega radovljiškega plavalca Petra Bolke, ki 
skrbi za tesne prijateljske vezi med plavalci mesta Silkeborg 
in Radovljice, j ih je tokrat prišlo 45. Večino prostega časa so 
namenili ogledu mesta in okolice ter prijateljskemu kramlja
nju z gostitelji. 

• Na Bledu so v juniju obnovili in asfaltirali eno od glav
nih prometnic — Prešernovo cesto. Jeseni, takoj po sezoni, bo
do nadaljevali z obnovo in asfaltiranjem Ceste svobode tik ob 
jezeru od hotela Toplice -do Mlinega. Proračun te naložbe je 
okoli 350 milijonov din, vendar se zaradi inflacije lahko še po
veča. 

• t l a n i Planinskega društva Radovljica so te dni obnovili 
planinske poti iz Vrat na Kriške pode. Veliko dela imajo v 
spodnjem delu v Sovatni. Uredili bodo tudi pot iz krme na L i -
panco in Debelo peč ter pot s sv. Petra nad Begunjami do Polj
ske planine. 

• V četrtek, 9. junija, je v Bohinjsko Bistrico prvič priso
pihal muzejski vlak, k i je pripeljal turiste iz Bač ob Baškem je
zeru na Koroškem v sosednji Avstriji. Zamisel o vožnji s tem 
vlakom se je porodila že lani pod geslom »K trem jezerom« — 
Baško, Blejsko in Bohinjsko. Zadeva je vzbudila veliko zani
manja med tujimi turisti s Koroške in pri nas. V okviru te akci
je so organizatorji pripravili več narodopisnih in zabavnih pri
reditev. 

• V prvem polletju 1987 so v Elanu Begunje imeli zaposle
nih 1.351 delavcev in delavk. Delovno razmerje je prenehalo v 
tem obdobju 65, na novo pa so zaposlili 101 delavca. 

• V blejski cerkvi je bil 19. julija koncert baročne glasbe. 
Dela Bacha, Corellija, Handla, Pepuscha in Loeitta so izvajali 
priznani glasbeniki Jurko Zoroja, Vera Belič in organistka Ce
cilija Kobal. 

• Po programu galerijske dejavnosti likovne sekcije K U D 
Bled, k i jo vodi prizadevni organizator akademski slikar in pe
dagog Janez Ravnik, je bila v avli Festivalne dvorane zelo za
nimiva razstava akademskega slikarja Zmaga Puharja iz Kra
nja. 

• Zaradi prostorskih težav (v sindikalnem izobraževal
nem centru v Radovljici ni bilo prenočišč) letošnje poletne aka
demije stare glasbe, ki si je že pridobila mednarodni ugled, ni 
bilo. Namesto tega je radovljiško društvo prijateljev stare glas
be, k i ga vodi prizadevni Klemen Ramovš, skušalo organizirati 
koncerte stare glasbe v graščini in cerkvah v Lescah in na Ble
du. To je društvu uspelo le deloma. Obisk prireditev v Radovlji
ci je bi l pod vsemi pričakovanji. Tudi sicer avla v graščini ni 
primerna za tako imenitne glasbene prireditve. 

• Na 6. mednarodnem plavalnem mitingu v Radovljici je 
nastopilo 115 tekmovalcev iz Italije, Madžarske in Jugoslavije. 
Med njimi tudi Darjan Petrič, Nace Majcen, Boris Novak in še 
vrsta vrhunskih plavalcev, ki so pobrali v svojih skupinah vsa 
prva oziroma druga mesta. Odlično so se izkazali domači pla
valci in plavalke Zadravec, Robova, Robičeva, Melinkova in 
Boletova. Miting je vzorno organiziral domači plavalni klub. 

Razkrijmo sramoti 
obraz — da jo bo sram 

Gorenjski glas je 24. julija letos priobčil ganljiv članek novinarke D. Se-
dejeve Prizadetih otrok nihče ne mara. Novinarka piše o brezsrčnih šolni
kih in starših s Koroške Bele, k i so se samoupravno zmenili, da pod streho 
novozgrajene osnovne šole ne sme biti prostora za učence posebne osnovne 
šole Polde Stražišar. Ti učenci — 60, j ih je — zdaj v družbi podgan in ščurkov 
dihajo šolski prah v skrajno neprimernih prostorih poleg Železarne. 

Kot prvo: ne mislim, da so vsi 
učenci posebne osnovne šole nujno 
tudi prizadeti, kot v svojem članku 
stalno poudarja Sedejeva. Ze res, da 
so naše sposobnosti različne, toda to 
še ne pomeni, da smo eni sposobni 
in drugi nesposobni, pač pa, da smo 
eni sposobni za nekaj, drugi pa za 
nekaj drugega. Narava je pravična 
do svojih otrok: nekoga bolj obdari z 
zmožnostjo abstraktnega razmišlja
nja, drugega z ročno spretnostjo i n 
tudi če ima kdo težave z ustnim in 
pisnim izražanjem, to še ne pomeni 
nujno, da je omejen, kaj šele priza
det! Težava je pač v tem, da je šola 
taka ustanova, k i zahteva od učen
cev le najbolj neposredno uporabne 
sposobnosti in znanja, pač to, kar je 
mogoče ocenjevati z redi od ena do 
pet, pa seveda poslušnost in discipli
no — vse druge sposobnosti in na
darjenosti, bogastvo otrokove domiš
ljije, sposobnosti čutenja, čudenja in 
čustvovanja — pa zanjo sploh ne šte
jejo. Ah sem na primer jaz idiot in 
prizadet, ko po 40 urah praktične 
vožnje v avtošoli še zmeraj ne znam 
pravilno parkirati in speljevati z ro
čno v klanec/moj bratranec Rudi pa 
je že po 17 urah šel na izpit in ga na
redil v prvo? A l i lahko potemtakem 
pričakujem, da bodo njegovi starši 
samoupravno sklenili, da nisem pri
merna družba zanj in da ne smem 
več v njihovo hišo? 

In kot drugo: strinjam se z novi
narko Sedejevo, da je to, kar se do
gaja z jeseniško posebno osnovno 
šolo, hudo narobe in nehumano in 
oh in sploh. Prav zato bi rad zvedel 
(in najbrž ne samo jaz) za imena in 
priimke tistih, k i sedijo v odborih in 
komisijah in svetih staršev in akti
vih ravnateljev in j ih je tako prekle
to strah, da bi učenci posebne osno
vne šole in delavci delavnice s poseb
nimi pogoji znižali inteligenčni nivo 
šolarjev in sploh prebivalstva na Ko

roški Beli . Naj pridejo že enkrat na 
dan iz svoje samoupravno — dele
gatske anonimnosti, naj javno pove
jo, kdo so in koga predstavljajo in 
katerih je tistih tisoč razlogov, zara
di katerih je bolje, da »prizadeti« 

učenci in delavci delavnic pod poseb
nimi pogoji ne pridejo na Koroško 
Belo. 

Sicer pa sem prepričan, da se sa
mi ne bodo razkrinkali, zato upam, 
da bo to storila novinarka D. Sedeje
va v enem od svojih prihodnjih član
kov v Gorenjskem glasu. Svoje pa bi 
lahko prispeval tudi Železar, k i se na 
straneh, k i j ih namenja dogajanjem 
zunaj tovarniške ograje, že kar pre
več posveča raznim. nepomembnim 
obletnicam, proslavam, balinarskim 
tekmam, gasilskim vajam in upoko
jenskim piknikom — zanemarljivo 
malo pa problemom, ki so na Jeseni
cah resnično prisotni. In problem po
sebne osnovne šole je gotovo eden 
od teh. 

Edo Torkar 

Če smo bili prisotni na zadnjih 
zborih krajanov, raznih komisijah in 
svetu krajevne skupnosti in TD Bled 
ter na Turistični poslovni skupnosti 
na Bledu, s katero se na Bledu tako 
radi pobahamo, potem lahko zatrdi
mo le eno: Načelno veliko govorimo 
o nerealnih programih, mnoge pa, k i 
bi lahko kaj prispevali k blejskemu 
turizmu, sploh ne vprašamo za mne
nje. 

Oglejmo si nekaj blejskih poseb
nosti: obvoznico smo že postavah na 
stranski tir, že leta 1978 pa so prav 
tako na Bledu s podobnimi razlogi 
odklonili malo obvoznico, za katero 
je bil že zbran denar. In če b i jo da
nes, imeli, ne bi najbrž nihče niti po-
mišljal o sedanji večji obvoznici. Ho
tel na Mlinem nam ni- potreben, če
prav je program zmanjšan na okoli 
150 ležišč in čeprav je bilo Mlino tu
ristično središče Bleda že od nekdaj 
in veliko tamkajšnjih ljudi je živelo 
od turizma. Še danes radi čolnarijo, 
pa tudi vedno več apartmajev je na 
Mlinem. 

Na zboru -krajanov nismo mogli 
slišati nič kaj vzpodbudnega o letoš
njem programu, pozabili pa so tudi 
na mnoge drobne zadeve, k i so po-

Srečanje borcev v 
Javorniških rovtih 

Združenje borcev NOB krajevne organizacije Koroška Bela je letos že 
drugič združilo praznovanje dneva vstaje s srečanjem borcev in njihovih 
svojcev pri domu kurirjev v Javorniškem rovni. 

Tudi letos smo imeli poleg kultur
nega programa, ki so ga izvajali čla
ni moškega pevskega zbora D U Je
senice in mladina iz Javorniškega 
rovta, tudi bogat srečelov.Srečanja 
se je udeležilo čez 150 borcev, njiho
vih svojcev ter ostalih krajanov. 
Uvodno misel k prazniku in ob štiri-
desetletnici delovanja borčevske or
ganizacije Slovenije je podal pred
sednik odbora Milan Dornik. Po kul
turnem programu smo navzoče po
gostili s skromno malico, ob razgovo
rih o prazniku pa smo pričakali za
četek bogatega srečelova, saj je bilo 
čez sto trideset razmeroma bogatih 
dobitkov. Prispevale so j ih delovne 
organizacije in obrtniki. 

Borci se j im iskreno zahvaljujemo 
za.njihovo .sodelovanje. Letos smo k 
sodelovanju pritegnili tudi dva člana, 
jeseniškega Dolika, da sta prispeva
la svoja dela; seveda sta oba med 
vojno sodelovala v narodnoosvobo
dilnem gibanju. Tudi njima se borci 
iskreno zahvaljujemo. 

Letos mineva štirideset let delova
nja borčevske organizacije, k i ima 
trenutno 263 članov, od tega so kar 
203 starejši od 60 let, štirje člani pa 
so bili rojeni v 19. stoletju. V letoš
njem letu smo obiskali vse naše čla
ne, za 1. maj, 4. julij in 22. julij smo 
obiskali 38 najstarejših borcev in 
bork. 

Zdravje naših članov je primerno 
njihovi starosti, razen petih živijo 
doma. Ena petina borcev prejema 
priznavalnino; to so v glavnem tisti, 
katerih žene niso bile. zaposlene in 
morata sedaj živeti dva z eno pokoj
nino. Še vedno je nekaj takih, ki bi 
bili upravičeni do priznavalnine, pa 
nimajo urejenega sodelovanja in je 
za njih postopek za ureditev prizna
valnine nekoliko daljši. 

Naše združenje borcev si je zadalo 
nalogo, da bodo stiki s člani bolj po
gosti. S srečanji in obiski na domu 
jim bomo poskušali olepšati njihovo 
življenje, zato je to tudi osnovni na
čin našega dela. Stane Torkar 

Slovesnost v Podnartu 
V počastitev občinskega praznika 

radovljiške občine bo v soboto, 1. av
gusta, ob 11. uri v Podnartu slavno
stna predaja stanovanj in poslovnih 
prostorov pred novim stanovanj-
sko-poslovnim objektom s kultur
nim programom, v katerem bodo so
delovali moški komorni zbor DPD 
Svoboda Podnart, pionirji pionirske
ga odreda Alojz Rakovec iz osnovne 
šole Ovsiše in govorniki. Krajevna 
skupnost Podnart bo tistim, k i so 
največ pripomogli za izgradnjo ob
jekta, podelila posebna priznanja. 
Nove prostore bo slovesno predal v 
uporabo predsednik skupščine sa
moupravne stanovanjske skupnosti 
Radovljica Stane Košnik. Na slav-
nost so vabljeni vsi krajani KŠ Pod
nart. 

V novi stanovanjsko-poslovni 
zgradbi je devetnajst (19) stanovaj s 

1095 kvadratnimi metri skupne po
vršine, trgovina s 389 kvadratnimi 
metri skupne površine in gostinski 
del s 184 kvadratnimi metri skupne 
površine. Ze v začetku prejšnjega 
desetletja se je med krajam porodila 
ideja, da je treba v centru Podnarta 
zgraditi sodobno trgovino in gostil
no ter v nadstropjih nekaj družbe
nih stanovaj (v K S Podnart je bilo 
pred tem po drugi svetovni vojni 
zgrajeno le eno družbeno stanova
nje). Letos se je dolgoletna želja kra
janov uresničila. Nova stanovanja so 
odkupili Iskra Otoče, Kemična to
varna Podnart, železnica in UJV, 
Štiri stanovanja so solidarnostna. 

Tako je krajevna skupnost Pod
nart dobila po drugi svetovni vojni 
prvi večji objekt brez udarniškega 
prostovoljnega dela ali samopri
spevka. Cir i l Rozman 

ŽELEZAR 11 

Ali na Bledu razmišljajo o 
razvoju? 

Sredi glavne turistične sezone smo že, prvi dnevi pa nam kažejo, kaj vse 
nam manjka in na kaj vse radi pozabljamo. Tako je na Bledu, pa najbrž tudi 
v drugih gorenjskih letoviščih. 

membne za turizem. Nihče ne spo
štuje odloka o hrupu in nočnem po
čitku niti omejitev hitrosti. V Zaki se 
lahko kuri in tudi kopljejo se vsepo
vsod. Predeli, kjer oddajajo sobe za
sebniki, so v temi, parki le na grobo 
pokošeni, da o cvetju ne govorimo 
(razen pri zasebnikih). Pa kaj bi še 
naštevali. 

Še o nečem imamo na Bledu veli
ko povedati. »Bled je naš biser, naj
lepše alpsko letovišče skorajda na 
svetu«. Res je lep in zaslužil bi, da 
ga visoko cenimo, vendar ne le s ce
nami v trgovinah, kjer bi inšpektorji 
imeli veliko dela; blago je razmetano 
po vseh policah, vse počez. Delika
tesnega blaga skorajda ni, vsaj ne 
kvalitetnega. Slabši kruh je že težko 
najti!. 

Ob koncu še ena misel. Na Bledu 
se s turizmom in gostinstvom preži
vlja okoli tretjina prebivalcev, dva
krat toliko pa j ih s turizmom prido
biva dodatni dinar. To so čolnarji in 
kočijaži, tisti, k i oddajajo sobe in 
mnogi drugi. Koliko od njih pa j ih 
tudi živi s krajem in skrbi za njegov 
razvoj ter ugled, k i ga je že imel in 
k i ga s prizadevanjem vseh prebival
cev spet lahko pridobi. B i 3 e n e ( j i k 
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Načrt Interne banke Slovenskih železarn za leto 1987 
V juliju s o delavski sveti temeljnih organizacij obravna

vali NAČRT INTERNE BANKE SOZD SLOVENSKE ŽELEZAR
NE ZA LETO 1987.. 

To je usklajen finančni načrt vseh članic Interne banke. Deli se v dva 
dela, in sicer v finančne načrte članic in v načrt skupnega finančnega poslo
vanja, ki se ga neposredno izvaja v okviru Interne banke. Podatke iz načrtov 
članic navajamo v tabelah, ki so označene z A, podatke iz načrta Interne 
banke pa v tabelah z oznako B. 

Tabela B — 1 

Bilanca sredstev interne banke — načrt za leto 1987 

1. Finančni načrti članic In
terne banke 

Lani se je pokazalo, da smo finan
čne načrte pripravili preveč optimi
stično. V tem smislu, da smo predvi
deli, da bomo v povprečju ohranili 
ugoden finančni položaj, čeprav naj 
bi razmeroma veliko investirali. 
Kasneje smo ugotovili, da smo inve
stirali res veliko, obenem pa se nam 
je finančni položaj zelo poslabšal. 
Obstaja bojazen, da se bo tudi to pot 
pokazalo, da stvarnih ekonomskih 
gibanj nismo znali dovolj zanesljivo 
predvideti. Se predvsem glede 
ustvarjene akumulacije utegnemo 
biti zopet neprijetno presenečeni; če 
se bo to res zgodilo, bo tudi naš fi
nančni položaj ob koncu leta veliko 
manj ugoden, kot bi naj bil glede na 
številke, ki j ih v tem načrtu navaja
mo. 

V načrtu smo povsod upoštevali 
80 % inflacijo. Ta bo v resnici precej 
višja, vsaj podatki zadnjih mesecev 
kažejo tako. 

Podatke iz finančnih načrtov čla
nic smo zbrab v tabeli Pomembnejši 
podatki o poslovanju. V njej navaja
mo tudi druge, nefinančne podatke, 
ki so koristni za celovitejšo presojo 
poslovanja. 

Proizvodnja in prodaja 
Skupno naj bi surovega jekla pro

izvedli za 2 % manj kot lani, manjša 
naj bi bila (kobčinsko) tudi blagovna 
proizvodnja — za 3 %. Zato pa naj bi 
se precej spremenila proizvodnja po 
strukturi v korist bolj zahtevnih iz
delkov, zato naj bi se vrednost pro
daje v primerjavi z lanskim realno 
nekoliko povečala. Nekoliko hitreje 
bi naj realno porasla v železarni Je
senice in Štore (za 7 %), pri predelo
valcih pa računa z večjim porastom 
prodaje pred-vsem Tovil (realno za 
25 %). Nekatere delovne organizacije 
predvidevajo da se j im bo vrednost 
prodaje znižala; tako načrtuje pred
vsem Žična. 

Izvoz naj bi povečali za 7 %, kon
vertibilnega pa celo za 14 %. Največ
je povečanje izvoza načrtuje Žele
zarna Jesenice. Uvoz naj bi se neko
liko znižal (za 5 %), predvsem zaradi 
nižjega uvoza opreme. Če ne upošte
vamo opreme, naj bi bil konvertibil
ni uvoz le še za 4 mihjone dolarjev 
večji od izvoza. 

Načrt celotnega prihodka, 
dohodka in dohodkovne 

uspešnosti 
Predvidevamo, da bomo letos real

no ustvarib nekoliko nižji dohodek 
kot lani. 

Razlog za to naj bi bi l predvsem v 
realnejšem vrednotenju stroškov v 
skladu z novim obračunskim siste
mom. Tudi čisti dohodek naj bi se v 
primerjavi z lanskim letom realno 
nekoliko znižal (za 6 %). To pa naj ne 
bi prizadelo akumulacije, pač pa 
predvsem osebne dohodke ter skup
no porabo. Nekatere od delovnih or
ganizacij predvidevajo, da se j im bo 
dohodek oziroma čisti dohodek pove
čal. To velja predvsem za Tovil ter 
Železarno Store. Dokaj_ skromne re
zultate naj bi dosegla Železarna Je
senice. 

Dohodkovna mera, s katero izra
žamo uspešnost poslovanja, bi naj 
bila v povprečju dosežena v vredno
sti 0,98, kar je za 8 % slabše kot lani. 
V Železarni Jesenice naj bi bila do
hodkovna mera le 0,75, zelo visoka 
(1,13) pa naj bi bila v Železarni 
Ravne. Uspešnost poslovanja lahko 
presojamo tudi glede na realno pove
čanje poslovnega sklada. Ta bo naj
bolj porasel v Železarni Štore, naj
manj pa v Železarni Jesenice. V pov
prečju naj bi v SOZD SŽ realno 
vrednost poslovnega sklada povečali 
za 7,4 %, kar bo lep uspeh, če ga bo
mo tudi uresničili. 

Investicije in njihovo 
financiranje 

Za investicije bomo predvidoma 
porabih 60,8 milijard dinarjev. Sko
raj polovico tega zneska (47 %) odpa
de na Železarno Jesenice (dokonča
nje Jeklarne 2), 30 % pa na Železar
no Ravne. Razmeroma veliko bodo 
investirali tudi v Štorah ter v plame
nu in Žični. V povprečju naj bi bile 
investicije za 20 % večje kot bo obra

čunana amortizacija; ta primerjava 
pove, da bomo razmeroma veliko in
vestirali, čeprav manj kot lani. V pri
merjavi z lanskim letom se bo inve
sticijska potrošnja najbolj povečala 
v železarni Ravne, najbolj pa se bo 
znižala v Železarni Jesenice. 

Naložbe, ki bodo letos zahtevale 
največ sredstev, so predvsem Jeklar
na 2 (19,9 milijarde dinarjev) ter lu-
žilnica (2,7 milijarde dinarjev) v Že
lezarni Jesenice ter Valjarna v Žele
zarni Štore (3,9 milijarde dinarjev). 
V Železarni Ravne bodo izvedli več 
investicijskih naložb, vendar nobena 
od njih letos ne bo zahtevala prav 
veliko sredstev. Razmeroma veliko 
sredstev bo za obnovo strojne opre
me porabil Plamen, med večje inve
stitorje se letos uvršča tudi Metalur
ški inštitut z naložbo v pilotno proiz
vodnjo. 

Pri financiranju investicij računa
mo z naslednjo povprečno strukturo 
virov: lastni vir i 38 %, sovlagatelj 
9 %, domača posojila 44 % ter tuja 
posojila 9 %. Večina domačih posojil 
(80 %) naj bi bila pridobljena zaradi 
Jeklarne 2. Precej vprašljiva so so-
vlagateljska sredstva, saj j ih bo v 
načrtovanem obsegu dokaj težko za
gotoviti. 

Zaloge 
Po načrtu bomo v Slovenskih žele

zarnah letos zaloge povečali kar za 
76 milijard dinarjev, predvsem zara
di njihove inflacijske rasti. Realno 
naj bi zaloge porasle le za 490 milijo
nov dinarjev, kar pomeni polodstot-
no povečanje glede na njihovo sta
nje na začetku leta. Realna rast naj 
bi torej bila skromna, do nje pa naj 
bi prišlo predvsem v železarnah Je
senice in Ravne. 

Finančne naložbe 
in odplačila posojil 

Tudi letos bomo imeli velike odli
ve akumulacije zaradi združevanja 
sredstev ter odplačila anuitet. Za 
razvoj energetike bo potrebnih 10,8 
milijard dinarjev, za nerazvita po
dročja 4 milijarde in za prometno in
frastrukturo 2,2 milijarde dinarjev. 
Z_a anuitete bomo porabili 16 mili
jard lastne akumulacije. Združeva
nja sredstev in odplačila posojil bo
do zahtevala približno 37 milijard di
narjev sredstev, kar predstavlja sko
raj 75 % obračunane amortizacije. 
To pomeni, da smo pri financiranju 
lastnega razvoja vedno bolj odvisni 
od dodatne akumulacije, k i jo ustva
rimo iz dohodka. 

Spremembe v neto 
zadolženosti in likvidnosti 

Na začetku letošnjega leta smo v 
Slovenskih železarnah v povprečju 
71 % vseh materialnih naložb finan
cirali z lastnim poslovnim skladom, 
na koncu leta pa bi naj ta odstotek 
porasel na 77. Finančni položaj naj 
bi se torej nekoliko izboljšal. Podob
no velja tudi za likvidnost; ta naj bi 
se precej popravila, kar kaže poda
tek, da bi se kratkoročna neto zadol
ženost realno znižala za več kot polo
vico. Ti podatki veljajo seveda za 
povprečje sestavljene organizacije, 
po posameznih delovnih organizaci
jah pa predvidevamo naslednje spre
membe: najslabši finančni položaj 
ima Železarna Jesenice, k i ima naj
več problemov tudi v likvidnosti. V 
teku leta naj bi se stanje izboljšalo. 
V tem pogledu naj bi pri njej letos 
ne prišlo do večjih sprememb; v Že
lezarni Štore sta se lani stopnja sa-
mofinanciranja in likvidnost zelo po
slabšali, letos pa naj bi se to bistve
no popravilo; v Verigi se je finančni 
položaj zadnja leta precej popravil 
in tudi letos naj bi prišlo do nadalj
njega izboljšanja; v Plamenu so fi
nančne razmere še doslej razmero
ma dobre in tudi letos ne prikazuje
mo sprememb; v Tovilu se je finan
čni položaj pretekla leta nenehno 
slabšal, letos pa naj bi prišlo do bi

stvene spremembe na bolje; Žična 
ima velike probleme s sredstvi, letos 
pa naj bi se njen položaj zaradi rela
tivno velikih investicij še nekoliko 
poslabšal. 

Splošna ocena načrtovanih 
finančnoekonomskih ciljev 

Letos si v Slovenskih železarnah v 
finančnoekonomskem smislu obeta
mo: 
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— glede dohodka pričakujemo, da 
nas bo močno prizadela splošna eko
nomska kriza, s katero se srečuje
mo. Zato tudi v osebnih dohodkih re
alno rte bomo napredovali, ne bo pa 
tudi večjih poslovnih izgub: 

— razmeroma veliko bomo inve
stirali. .Vseeno naj bi se nam finan
čni položaj in likvidnost poslabšala. 
Na naš finančni položaj bi naj ugod
no vplivala tudi zaščita akumulacije, 
ki nam jo daje novi obračunski si
stem. 

Računamo torej z razmeroma 
uspešnim poslovnim skladom, kar 
pa je verjetno precej optimistično, 
saj v finančnih načrtih niso upošte
vali tako zaostrenih pogojev poslova
nja s kakršnimi se srečujemo. 

2. Načrt skupnega 
finančnega poslovanja 

v interni banki 
Pomembnejše podatke iz načrta 

poslovanja interne banke v ožjem 
smislu smo zbrali v dveh tabelah. To 
sta načrt bilance sredstev ter načrt 
prihodkov in odhodkov. (Priloga Ta
bela BI in B2.) 

Skupen obseg poslovanja 
Če presojamo obseg poslovanja 

Interne banke na podlagi obsega 
združenih sredstev (bilančna vsota), 

T a b e l a A — 1 

naj bi se ta nominalno letos podvojil, 
realno pa naj bi se povečal za okoli 
10%. Najbolj naj bi se povečale 
skupne naložbe, s katerimi Interna 
banka sodeluje pri financiranju in
vesticij svojih članic. Za ta namen 
naj bi se zagotovilo 10,2 milijarde 
sredstev, od česar približno polovica 
sredstev, ki j ih za investicije združu
jejo same članice, drugo polovico pa 
bi pridobili na podlagi združevanja 
potrošnikov jekla. Stanje teh naložb 
naj bi ob koncu leta doseglo znesek 
43,7 milijard dinarjev, kar je realno 
približno 30% več kot na začetku 
leta. 

Kratkoročne naložbe Interne ban
ke naj bi na koncu leta bile približno 
27 milijard dinarjev, kar je nominal
no sicer precej več kot na začetku le
ta, realno pa je rahlo znižanje. Rast 
naložb je odvisna predvsem od krat
koročnih sredstev , k i si j ih Interna 
banka zagotavlja z zadolževanjem 
izven Slovenskih železarn. Možnosti 
za to so čedalje bolj skromne. 

V zvezi s spremembami, ki j ih bo 
po načrtu doživela bilančna vsota In
terne banke, je zanirniva tudi na
slednja primerjava. V neto znesku 
naj bi se ta vsota povečala za 43 mili
jard dinarjev, od tega naj bi realne 
spremembe predstavljale 19 %, ves 
preostali del, to je 81 % pa inflacijske 
spremembe, ki j ih obravnavamo kot 
revalorizacijo. Inflacija je tako v fi

nančnem poslovanju res postala 
ključni dejavnik. 

Precej drugačne spremembe kot v 
bilanci sredstev pričakujemo v bi
lanci uspeha oziroma v načrtu pri
hodkov in odhodkov Interne banke. 
Nominalni prihodki bodo bistveno 
nižji kot so bil i lani, in sicer zaradi 
drugačne obravnave obresti; revalo
rizacijskih obresti namreč po novem 
obračunskem sistemu ne obravnava
mo več kot prihodek oziroma stro
šek. 

Investicijske naložbe iz 
združenih sredstev Interne banke 

Sredstva, s katerimi bo financira
la investicijske naložbe svojih čla
nic, bo Interna banka predvidoma 
zagotovila iz naslednjih virov (v mili
jonih din): 

4.763 
— združena sredstva članic 

(19. člen) 
— skupno za jeklo 

(sredstva B in C) • 487 
— potrošniki jekla ' d 4.970 
Skupaj 10.220 

Za naložbe, k i že tečejo in so zanje 
že bile sprejete ustrezne samoupra
vne odločitve, bo od gornjega zneska 
porabljenih 7.183 milijonov dinarjev. 
Nove naložbe, za katere bi se odločili 
še letos, pa so naslednje (v milijonih 
din): 

Financiranje tekočega 
poslovanja Interne banke 

Pri financiranju tekočega poslova
nja se bo upoštevalo predvsem na
slednje: 

— Interna banka bo s politiko 
obrestnih mer tudi v drugih oblikah 
spodbujala svoje članice, da pri njej 
združujejo svoje kratkoročne finanč
ne presežke. Poleg tega bo zaradi za
gotavljanja lastne likvidnosti ter l i 
kvidnosti članic razvijala tudi učin-

Pomembnejši podatki o poslovanju — načrt 1987 

Tabela A 

Celotni prihodek in njegova delitev — načrt 1987 

kovite oblike finančnega .sodelova
nja s temeljnimi bankami, drugimi 
internimi bankami ter drugimi OZD. 
Tako sodelovanje j i tudi pomaga, da 
bo lahko čimbolj učinkovito zaščitila 
svoja likvidna sredstva pred izguba
mi, k i j ih povzroča sedanja visoka 
inflacija; 

— politiko kratkoročnega financi
ranja bo Interna banka izvajala 
skladno z usmeritvami, kot so opre
deljene v njenem ustanovitvenem 
samoupravnem sporazumu, 

— tudi v letu 1987 bo Interna ban
ka sodelovala pri pokrivanju pri
manjkljajev obratnih sredstev čla
nic. V tem smislu bo iz sklada obrat
nih sredstev odobrila Tovilu in Žični 
dolgoročno posojilo za obratna sred
stva 

Prilagajanje poslovanja 
usmeritvam novega obračunskega 

sistema 
Novi obračunski sistem je v fi

nančnem poslovanju uveljavil vrsto 
novosti, katerim se bo Interna ban
ka poskušala na najbolj ustrezen na
čin prilagoditi. 

Prihodki, odhodki in skupni 
dohodek 

Prihodki Interne banke bodo letos 
bistveno nižji kot so bili lani, isto ve
lja tudi za odhodke. Ta sprememba 
je posledica novega obračunskega 
sistema, k i šteje med prihodke oziro
ma odhodke samo še realne obresti, 
ne pa več revalorizacijskih. 

a) Materialni stroški Interne ban
ke naj bi se letos realno precej pove
čali. Eden izmed razlogov za to so 
stroški, ki se letos izjemoma pojav
ljajo zaradi selitve v nove poslovne 
prostore, zato se bo močno povečala 
tudi amortizacija Interne banke. 
Precej dodatnih stroškov se letos po
javlja tudi z uvajanjem raču
nalništva (stroški programiranja); 

b) Tudi sredstva za delovno skup
nost naj bi precej porasla, predvsem 
zaradi načrtovanih kadrovskih spre
memb. 

,c) Velike spremembe bodo v skup
nem dohodku Interne banke. Zaradi 
izločitve revalorizacijskih obresti iz 
prihodkov bo ta bistveno nižji, kot je 
bil lani. Poleg tega je drugačna tu
di njegova struktura. Zmanjšuje se 
namreč skupni dohodek, ki ga Inter
na banka oblikuje v okviru 
kratkoročnega poslovanja, povečuje 
pa skupni dohodek investicijskega 
poslovanja. 

Delovna skupnost 
Interne banke 

Delovna skupnost Interne banke 
zadnja leta ni imela dovolj delavcev, 
da bi lahko uspešno izvajala vse de
lovne zadolžitve. Njeni pretekli načr
ti, da se kadrovsko okrepi, so ostaja
li v glavnem neuresničeni, deloma 
zaradi pomanjkanja delovnih pro- . 
štorov, pa tudi zaradi presk^pmnih 
osebnih dohodkov, ki j ih je nudila 
morebitnim novim sodelavcem. Nje
ni kadrovski krepitvi bo zato v na
slednjih mesecih potrebno posvetiti 
še posebno pozornost. 

3. Zaključek 
Splošne finančne razmere se 

močno zaostrujejo. To občutimo tudi 
v slovenskih železarnah, saj imamo 
med drugim vedno pogosteje težave 
tudi z zagotavljanjem tekoče likvid
nosti. 

Da bomo lahko uspešno poslovali, 
bomo v Slovenskih železarnah mora
li okrepiti učinkovitost finančne 
funkcije. V tej zvezi ima tudi Interna 
banka pomembne naloge in odgovor
nosti. Žal pa j ih ne uresničuje dovolj 
učinkovito, predvsem zato ne, ker za 
to kadrovsko ni dovolj usposobljena. 
Njena kadrovska krepitev se zato 
kaže kot naloga, k i zasluži največjo 
pozornost. 

Direktor: 
Andrej CETINSKI 
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» Miklova Zala 87« 
predstava na prostem 

na zgodovinskih 
Svatnah 

Z lanskoletno uspešno uprizoritvijo Kreftove Velike puntarije je Slo
venska prosvetna zveza v Celovcu močno gpsegla v ljudsko igralsko ustvar
janje Slovencev na avstrijskem Koroškem. Že takrat se je porodila misel o 
ponovni uprizoritvi Miklove Zale, našega mita o trpljenju slovenskega naro
da v preteklosti. To zamisel Zveza s ponovno uprizoritvijo Miklove Zale '87 v 
izvedbi Slovenskega ljudskega gledališča Samorastniki na zgodovinskih 
tleh v Svatnah pri Šentjakobu v teh dneh tudi uresničuje. 

Za letošnjo uprizoritev sta nekoli
ko zastarelo Sketovo — Špiearjevo 
besedilo Miklove Zale priredila 
dr. Bruno Hartman in prof. Janko 
Messner. Miklova Zala '87 pomeni 
poskus razrešitve problema, kako v 
naših dneh postaviti na oder Špiear
jevo dramatizacijo Sketove povesti. 
Povest o Miklovi Zali, značilna mo-
horjevka, je namreč postala identifi

kacijski znak koroškega slovenstva; 
Špicarjeva dramatizacija ga je po
globila z gledališkimi pripomočki. 

Po drugi strani pa je v sto letih, 
odkar je bila povest napisana, druž
bena situacija v marsičem predruga-
čila poglede in vrednote, ki j ih Ske-
tova povest povzdiguje: patriarhalno 
družino, pokorščino otrok do star-

Ogled Miklove Zale v Svatnah na 
avstrijskem Koroškem 

Zveza kulturnih organizacij Jesenice, občinski svet zveze sindika
tov Jesenice in odbor za kulturo pri konferenci osnovnih organizacij 
sindikata Železarne Jesenice organizirajo v soboto, 15. avgusta, ogled 
gledališke uprizoritve 

Miklova Zala '87 
na prostem v Svatnah pri Šentjakobu na avstrijskem Koroškem, v iz
vedbi Slovenskega ljudskega gledališča Samorastniki in v organizaciji 
Slovenske prosvetne zveze Celovec. 

K avtobusnemu prevozu prijavljenci prispevajo po 1.000 dinarjev, 
ki jih vplačajo ob prijavi. Vstopnino v znesku 1.500 dinarjev plačajo 
prijavljenci pred vstopom na prizorišče. Regres za cenejši prevoz so 
prispevali organizatorji. 

Odhod avtobusov bo v soboto, 15. avgusta, ob 17. uri s parkirišča 
Železarne Jesenice. Avtobusi bodo glede na prijavljence ustavljali na 
Hrušici, Dovjem, v Martuljku, Kranjski gori in v Podkorenu. V prime
ru dovolj prijav iz krajevne skupnosti Žirovnica bo en avtobus ob 
16.45 odpeljal izpred osnovne šole v Žirovnici in se ostalim priključil 
na Jesenicah. 

Pričetek predstave je ob 20.30, predviden povratek pa bo okrog 
24. ure. 

Prijave sprejemajo v razstavnem salonu DOLIK Jesenice, Titova 
12, v dneh 3., 4., 5. in 10. avgust od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure z 
vplačilom prispevka za_prevoz (1.000 din). 

Prijave delavcev Železarne bo sprejemal Oddelek za družbeni 
standard na Kadrovskem sektorju (Renata Peternel, telefon 32-11). 

Priporočamo, da osnovne organizacije sindikata in kulturna dru
štva ter organizacije skupaj prijavijo udeležence, s predloženim spi
skom (ime in priimek, organizacija in vstopna postaja). 

šev, vase zaprto vaško in pokrajin
sko skupnost, odpor do tujcev (La
hov, Zidov, ne pa do Nemcev), anti
semitizem, slepo vero in podobno. 

Letošnja uprizoritev upošteva obo
je. Špicarjeva dramatizacija je ugle-
dabščena v svoji izvirnosti, kakršno 
je izkazala njena legendarna uprizo
ritev v Trabesingerjevi dvorani v Ce
lovcu leta 1911. Uprizorjena je s pri
pomočki takratnega pragmatičnega 
slovenskega diletantskega gledališ
ča: diletantsko igro, odrsko opremo 
takratnega časa (poslikane kubse, 
živopisna kostumografija, koroška 
ljudska noša, živa slovenska pesem 
in glasba, ohcetni običaji). Odrski 
efekti so gledališko historični: bliski, 
gromi, piš vetra, klenkanje in pozva
njanje, oglašanje čuka (ne reprodu-
cirani z magnetnega traku). Odrski 
govor je knjižna slovenščina, a z 
očitno koroško narečno podlago. 
Igra in mimika sta žlahtno diletant-
ski. 

Okvir historizirani vložni igri je 
uvodni govor predsednika prosvet
nega društva. V bistvu pomeni odtu-
jitveni učinek v breehtovskem smi
slu, saj nakazuje igro v igri, hkrati 
pa odgrinja nekatere narodnopoliti-
čne, družbene in svetovnonazorske 
elemente, k i so bili na Koroškem 
prisotni v času, ko je bila Miklova 
Zala prvič ugledališčena. 

Miklova Zala 1987 pa ima vgrajen 
še en odtujitveni učinek: sodobnega 
pevca — komentatorja, ki s songi po
sega iz našega časa v idejno zasnovo 
Špicarjeve dramatizacije — in seve
da tudi v predsednikov govor. Songi 
zastavljajo vprašanja o našem da
našnjem odnosu do nazorov in vred
not, ki jih poveličuje Špicarjeva dra
matizacija (oziroma Sketova "po
vest). Izkušnje, k i so si j ih nabrali 
koroški Slovenci v minulem stoletju, 
j im te nazore in vrednote obračajo 
ali pa j ih vsaj problematizirajo. 

Vsi zapeti prigovori pa ne izpodbi
jajo vrednosti mita o Miklovi Zali; ta 
ni povezoval koroških Slovencev v 
skupnost le v minulih sto letih, še 
zlasti med minulo vojno, marveč j ih 
povezuje še danes. S to resnico se 
Miklova Zala 1987 tudi konča. 

V celotni gledališki projekt, k i ga z 
umetniške strani vodi režiser Peter 
Militarov ob strokovni pomoči tehni
čnih izvedencev iz Slovenije, je 
vključenih 98 igralcev in statistov in 
okrog 20 drugih kulturnih delavcev. 
Scenograf je Kranjčan Saša Kump, 
z Jesenic pa pri predstavi sodelujeta 
tudi igralca Gledališča Tone Čufar 
Miran Kenda in Rado Mužan. 

Zveza kulturnih organizacij Jese
nice, občinski svet zveze sindikatov 
Jesenice in odbor za kulturo prLkon-
ferenci osnovnih organizacij sindi
kata Železarne Jesenice organizira
jo 15. avgusta skupinski ogled gleda
liške uprizoritve Miklove Zale 1987 
(razpis je objavljen v tej številki), si
cer pa bodo predstave še 1., 2. in 16. 
avgusta, vsakokrat s pričetkom ob 
20.30. 

VIZ - TOZD DELAVSKA UNIVERZA VIKTOR STRA
ŽIŠAR JESENICE vpisuje v naslednje izobraže
valne oblike 
splošno izobraževanje 
.— osnovna šola za odrasle (šolanje je brezplačno) 
— tečaje tujih jezikov za odrasle: 

• začetni in nadaljevalni tečaj nemščine in angleščine 
9 začetni tečaj italijanščine 
• začetni tečaj francoščine * 

— tečaje tujih jezikov za predšolske in šoloobvezne otroke: 
• nemščina in angleščina 

— tečaj slovenščine za tujce in občane iz drugih republik 
— tečaj šivanja in krojenja 
— tečaj avtogenega treninga 
strokovno izobraževanje 
— tečaj strojepisja 
— tečaj knjigovodstva za obrtnike 
— tečaj za skladiščnike 
— tečaj varstva pri delu 
— tečaj požarne varnosti 
— tečaj higienskega minimuma 
univerza za tretje življenjsko odbobje 
— jezikovni krožki: 

• nemščina 
• angleščina 
• francoščina 
Organizirali bomo tudi nove izobraževalne oblike, k i j ih bomo 

predstavili in razpisali v avgustu in septembru 1987 v Železarju. 
V razpisane izobraževalne oblike vpisujemo vsak dan od 8. do 

12. ure, razen sobote. Prijavite se lahko tudi po telefonu 81-072. 

Permanentne vstopnice 
U p r a v a h o k e j s k e g a k l u b a J e s e n i c e o b v e š č a vse l jubi te l je h o k e j a , d a p e r m a 

n e n t n e v s t o p n i c e z a s ezono 1987/88 l a h k o k u p i j o o d 15. a v g u s t a d o 15. septem
b r a v p i s a r n i H K J e s e n i c e a l i p r e k o o r g a n i z a c i j s i n d i k a t a . 

C e n a p e r m a n e n t n e v s t o p n i c e bo, z a o k o l i 50 t e k e m , s a m o 15.000 d i n in jo 
boste l a h k o p l a č a l i v t r e h o b r o k i h . 

U p r a v a H K Jesen ice 

1 
•m n -

Hokejska šola 
H o k e j s k i k l u b J e s e n i c e o b j a v l j a v p i s v h o k e j s k o š o l o z a s e z o n o 1987/88. 
V p i š e j o se l a h k o fantje , r o j e n i l e ta 1979 i n m l a j š i , k i ž e o b v l a d a j o osnove 

d r s a n j a . 
K a n d i d a t i n a j se og las i jo v s p r e m s t v u e n e g a o d s t a r š e v v s a k o sredo ob 17. 

u r i n a h o k e j s k e m i g r i š č u . V p i s o v a t i b o m o z a č e l i 12. a v g u s t a 1987. 
H o k e j s k o š o l o b o v o d i l J o ž e T r e b u š a k — S i p i . 

H K Jesen ice 

Tečaji tujih jezikov 
Center srednjega usmerjenega 
izobraževanja Jesenice — 

enota za izobraževanje ob delu razpisuje vpis v tečaje tujih jezikov po 
intenzivni metodi: 

— nemščina L, II., III. in IV- stopnje 
— angleščina L, II. in III. stopnje 
Prijavite se lahko v enoti za izobraževanje ob delu po ® 35-67. 

France Voga 2 1 

SPOMINI NA DOVJE 
Kresovanje (23. junij) 

Od kresnih običajev se je najdalj ohranilo, nekako do 
druge svetovne vojne, kurjenje kresov. Dovžani so ga kurili 
na Višu, Mojstrančani na Grančišču, Šrajevi na Kamnu. 
Marsikje po Sloveniji se z raznimi običaji na ta dan spomni
jo Janeza Krstnika. Na Dovjem takih običajev ni bilo ali pa 
so že damo pozabljeni. 

Je pa na kresni večer ali dan vezano veliko vraževerja, 
predvsem napovedovanja usode. Na ta dan je vsakdo lahko 
zvedel, kdaj se bo poročil, moral od hiše ali kdaj bo umrl, a 
se tudi teh stvari spominjajo le še redki. Še najbolj je ostalo 
v spominu ugotavljanje tega, kdo se bo poročil. Raztopili so 
^rinec ali kositer in ga vlivali v vodo. Po nastali »skulpturi« 
so posvečeni v to skrivnost lahko razbrali, kdo je na vrsti,-
da stopi pred oltar. 

Kdor je hotel vedeti, ali bo tisto leto moral od hiše, se je 
na kresni dan s hrbtom obrnil k hiši, vrgel v zrak svoj če

velj in kakor je čevelj padel, tako je bilo. Ce je čevelj gledal 
od hiše, je vedel, da bo moral iti. Met je bil veljaven, če je 
čevelj padel na podplat, drugače se je ponovil. 

Na kresni večer so nabrali poljsko cvetje, ki so mu rekli 
sončnice in ga položili na okensko polico. Za vsakogar v 
družini po en cvet. Po tistega, katerega cvet bi prvi ovenel, 
naj bi prva prišla botra smrt. 

Vll.Spomini. 
legende in še kaj 

Vsaka vas ima poleg svojih običajev in navad tudi svoje 
spomine in legende. Pravzaprav bi o skoraj vsaki hiši lahko 
napisal roman, toliko je posameznih zgodb. A pisati o takš
nem polpreteklem času je težko, kajti zgodbe niso samo za
nimive in vesele, so tudi žalostne in za marsikoga boleče. V 
njih je vedno nekdo potegnil krajši konec in resnica, kot 
vemo, boli. Zato bo moralo preteči še precej vode, da se bo 
marsikatera od teh zgodb lahko zapisala, seveda če se ne 
bo prej pozabila. In mogoče je tako tudi prav. Čas najbolje 
loči zrna od plev in pusti na rešetu spomina samo tisto, kar 
ie res vredno, da se ohrani naslednjim rodovom. 

Legende 
Najbolj znano dovško legendo, o takšni lakoti, da so lju

dje na Mitharjevem Bregu travo jedli, sem že omenil. So pa 
še druge, bolj ah manj znane. A vsaj za eno je dokazano, da 
ne ustreza dejanskim zgodovinskim dogodkom. To je legen
da p tem, kako so Dovžani dobili Belo polje. 

Ob raznih prireditvah so se dovška dekleta rada oblekla v 
narodne noše Na debeli četrtek so pri Požgancu »babe vagali« Tudi ta možnar je pokal pod Višem 
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Zahvale 

Ob mnogo prerani izgubi dragega 
sina in brata 

BOJANA GRUBAKJA 

se najlepše zahvaljujemo vsem sode
lavcem Hladne valjarne Jesenice za 
izrečena sožalja, darovani venec in 
denarno pomoč. 

Najlepša hvala tudi vsem očeto
vim sodelavcem iz Jeklarne 1 za da
rovano cvetje in izrečena sožalja. 

Hvala tudi vsem prijateljem in 
znancem, ki ste ga pospremili v nje
gov mnogo prerani grob. 

Žalojuči mamica, ati 
brat Andrej in ostalo sorodstvo. 

Ob težki in boleči izgubi naše ma
me, sestre, stare mame in prababice 

M A R I J E ŠINKOVEC, 
roj. Hrovat, 

se iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, sosedom, znancem in pri
jateljem za izrečeno sožalje, podar
jene vence in cvetje. 

Posebno se zahvaljujemo Angelci 
Lah, enako tudi Dimčevi za vse
stransko pomoč. 

Zahvala tudi govornikoma Tepini 
in Capudru ter pevcem za zapete ža-
lostinke. 

Enako se zahvaljujemo SZDL in 
Z B PoJmežaklja za podarjeno cve
tje. 

Vsem in vsakemu iskrena zahva
la. 

Žalujoči sin Branko, 
sin Robert z družino, 
hčerki Mari in Olgi z družino 
ter ostalo sorodstvo. 

Ob nenadni smrti dragega moža 

IVANA PEMA 

se zahvaljujemo vsem sosedom in 
znancem za darovano cvetje in go
vorniku Slovenku za poslovilne be
sede. 

žena Milka in 
ostalo sorodstvo 

Ob smrti 

K A T A R I N E V I L F A N 
roj. Alič 

se najlepše zahvaljujemo sosedom 
za pomoč, župniku za obred, pevcem 
za zapete žaiostinke in vsem, ki ste 
jo spremili na njeni zadnji poti.' 

Še enkrat vsem skupaj hvala. 
Hči in vnukinja z družinama 

Ob izgubi drage žene, mame, babi
ce, tašče, svakinje in tete 

M A T I L D E T H A L E R 
iz Lipe 

se zahvaljujemo dr. Rojčevi za hitro 
pomoč, kirurškemu osebju Bolnice 
Jesenice za prizadevanje, Dušanu 
Staretu za poslovilne besede, župni
ku za obred, društvu upokojencev za 
zapete žaiostinke. 

Se enkrat hvala vsem vaščanom 
Lipe za cvetje in denarno pomoč in 
vsem praporščakom za spremstvo.' 

Vsi njeni 

Ob smrti naše dobre mame in sta
re mame 

TONČKE STEFANCIOSA 

se zahvaljujemo sorodnikom, znan
cem in prijateljem, k i so jo pospre
mili na zadnji poti. 

Zahvaljujemo se sosedom iz blo
ka, posebno sosedi Angelci Svetina, 
družinam Hočevar, Urukalo, Muhič 
in Kokošinek, k i so mnogokrat po
magali naši mami v težkih urah dol
ge bolezni. 

Hvaležni smo zdravniku dr. Jane
zu Grošlju za obiske na domu. 

Hvala zdravnikoma dr. Mencin
gerju in dr. Markežu ter zdravstve
nemu in strežnemu osebju na inter
nem oddelku jeseniške bolnice. 

Hčerka Zvonka. sin Milan, 
snaha Ivica z družinami 

Ob boleči in prerani izgubi drage 
mamice, stare mame, tašče in svaki
nje 

ANICE ROŽIČ 
roj. Šavnik, 

se iskreno zahvaljujem za ambulant
no zdravljenje dr. Dražiču in dr. Če
hu, dr. Alešu Pavlinu, višji medicin
ski sestri Šeherezadi Perko in vse
mu osebju bolnice Golnik, prof. Orlu 
in vsem ostalim zdravnikom in me
dicinskemu osebju Kliničnega cen
tra v Ljubljani za vso skrb, trud in 
požrtvovalnost pri zdravljenju, da bi 
jo ohranili pri življenju. 

Hvala tudi vsem govornikom po
kojnega mamičinega moža, teti 
Ivanki Žagar, njenim sestričnam in 
bratrancem. Iskrena hvala Marjani 
in Niku Urukalo, Tinki in Branku 
Resman, sodelavkam iz W O Jeseni
ce, sodelavkam oddelka OD ŽJ za 
podarjeno cvetje, hvala tov. Kejžar-
ju iz Krajevne skupnosti Javornik-
Koroška Bela za lepe poslovilne be
sede in vsem tistim, k i so mi v teh 
težkih trenutkih stali ob strani ah 
kakorkoli pomagali. 

Hvala tudi pevcem za zapete žaio
stinke in vsem, ki ste jo spremili na 
njem zadnji poti. 

Žalujoča 
hčerka Slavica z družino 

Benu Ramušu in dr. Vasiljeviču se 
zahvaljujem za pravočasno pomoč 
ob nesreči sina. 

Dušan Lavtar 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se najlepše zahvalju

jem za pozornost in čestitko ob mo
jem življenjskem jubileju, pri njiho
vem delu pa j im želim še veliko 
uspehov. 

Ana Volk 

Osnovni organizaciji sindikata Va
lj arna bluming-štekel se iskreno za
hvaljujem za denarno pomoč v času 
moje bolezni. 

Duro Pirija 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se lepo zahvaljujem 

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

Alojzija Veber Tarman 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se iskreno zahvalju

jem za čestitke ob mojem rojstnem 
dnevu. 

Ivanka Ambrožič 

Dežurni trgovini 

V soboto, 1. avgusta, bosta 
na Jesenicah od 7. do 19. ure 
odprti trgovini: 

DELIKATESA, Kasta 2, Ti
tova 21 in 

DELIKATESA, Kasta 3, 
Svetinova 3/a na Koroški Beli. 

Kaj bomo gledali v kinu 

Dežurna lekarna 

V juliju je za občini Jeseni
ce in Radovljica dežurna le
karna na Bledu, v avgustu pa 
v Radovljici. 

Rešitev nagradne križanke 
iz prejšnje številke: 

Strniša, Taoizem, Malta, JB, 
Banja Luka, Ra, AR, St, ek-
spander, ekarit, trpljenje, Ko
dama, narodnost, navor, Aja-
ja, Kolpa, nravi, AN, Ac, Rask, 
IT, RN, Angorka, iva, skepsa, 
ikebana, Kolja, Lean, Narijan, 
Armin, Akra. 

KINO ZELEZAR 
31. julija, jug. barv. vojna komedi

ja PROSTOVOLJCI ob 16. in 20. uri, 
ob 18. uri franc. barv. ljub. drama 
BETTY B L U E . 

1. avgusta, jug. barv. vojna kome
dija PROSTOVOLJCI ob 16. in 18. 
uri, ob 20. uri premiera amer. barv. 
akcij, filma POLICAJ ŠT. 1. 

2. avgusta, amer. barv. akcij, film 
POLICAJ ŠT. 1, ob 16., 18. in 20. uri. 

3. avgusta, amer. barv. akcij, film 
POLICAJ ŠT. 1, ob 16., 18. in 20. uri. 

4. avgusta, amer. barv. akcij, film 
PAST ZA EDIJA M A C O N A ob 16., 
18. in 20. uri. 

5. avgusta, premiera novozeland. 
barv. glasb, filma V E L E M E S T N I 
ROKERJI ob 16. uri, ob 18. in 20. uri 
ital. barv. srhljivka DEMONI. F I L M 
NI P R I M E R E N ZA OTROKE. 

VIZ Jesenice — TOZD Glas
bena šola Jesenice objavlja 

odprodajo ene Lutzove peči in 
treh lončenih peči. 

Ogled peči bo 7. avgusta od 10. do 
11. in od 13. do 14. ure. Podrobnejše 
informacije dobite na tajništvu šole. 

6. avgusta, novozeland. barv. 
glasb, film V E L E M E S T N I R O K E R J I 
ob 16. uri, ob 18. in 20. uri ital. barv. 
srhljivka DEMONI. 

KINO DOVJE 
2. avgusta, amer. barv. krim. film 

SMRTONOSNI L A S E R ob 20. uri. 

KINO KRANJSKA GORA 
31. julij amer. barv. akcij, film 

POLICAJ ST. 1, ob 18. in 20. uri. 

Razstavni salon D0LIK 
Jesenice 

V razstavnem salonu DO-
LIK DPD Svoboda Tone Čufar 
Jesenice je do vključno 5. av
gusta na ogled skupinska raz
stava likovnih del članov po
bratenih likovnih klubov RE-
LIK Trbovlje in DOLIK Jese
nice. Sedemindvajset avtorjev 
razstavlja 44 likovnih del. 

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

Izvršnemu odboru sindikata KSI 
in splošni varnostni službi se zahva
ljujem za darilo ob mojem odhodu v 
pokoj in j im želim še veliko delovnih 
uspehov pri nadaljnjem delu. 

Smajl Čatak 

Ob tragični smrti dragega sina se 
iskreno zahvaljujem sindikatu, 
vsem zaposlenim na upravi TOZD 
Družbeni standard ter sodelavkam 
in sodelavcem za denarno pomoč. 

Merima Okič z možem 

Vsem zaposlenim v letovišču Bio-
grad na moru se iskreno zahvalju
jem za pomoč ob hudi nesreči. 

Merima Okič 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se iskreno zahvalju

jem za čestitko in dobre želje ob mo
jem življenjskem jubileju. Društvu 
želim obilo zdravja in delovnih uspe
hov. 

Cir i l Svetina 

Sodelavcem in sindikatu PIV 
Energije se najlepše zahvaljujem za 
denarno pomoč v času moje bolezni. 

Darko Noč 

Nagradna križanka 
V torek, 28. julija, je posebna komisija izžrebala nagrajence na

gradne križanke, objavljene v 28-29 številki Železarja. Prejeli smo 138 
rešitev, nagrade pa bodo dobili: 

1.800 din Silva Demšar, Cankarjeva 46, Radovljica; 
1.200 din Niko Sok, Mošnje 46, Radovljica; Tina Bernard ERC-

SEO; 
1.000 din Matevž Kolar, Dovje 90/a, Mojstrana; Sonja Drobnak, 

Titova 71, Jesenice; Blaž Drobnak, Titova 71, Jesenice; 
600 din Elvira Stenovec, C. revolucije 9, Jesenice; Janez Repe 

OTK; Vladimir Iskra, A . Travna 25, Jesenice; Marica Ronner, Hrušica 
118, Jesenice. 

Nagrajenci, zaposleni v Železarni, bodo prejeli nagrade 15. avgu
sta pri svojih osebnih dohodkih, nagrajenci izven Železarne pa po 15. 
avgustu po pošti. 

Čestitamo! 

Nagradna križanka 
Današnja križanka je nagradna. Za pravilno rešeno križanko so 

pripravljene naslednje nagrade: 

ena nagrada 1.800 din; 
dve nagradi 1.200 din; 
tri nagrade po 1.000 din; 
štiri nagrade po 600 din. 

Vsak lahko sodeluje pri ŽTebanju le z eno rešitvijo, ki naj jo pošlje 
v kuverti, na katero poleg naslova: Uredništvo Železarja, napiše še 
»nagradna križanka«. Rešitve pošljite do vključno torka, 4. avgusta, do 
12. ure. 

15 ŽELEZAR 



Dve likovni razstavi za 
praznik občine 

V petek, 24. julija, so s krajšim recitalom pianistke Maje Komel odprli 
že tradicionalno skupinsko razstavo likovnih del članov pobratenih likovnih 
klubov Relik DPD Svobode-Center Trbovlje in Dolik DPD Svoboda Tone 
Ču far Jesenice. Sedemindvajset avtorjev predstavlja 44 likovnih del v razli
čnih likovnih tehnikah. 

Slikarji, združeni v likovnem klu
bu Dolik, že od leta 1954 dalje, ko 
smo prvič praznovali praznik občine 
Jesenice, s skupinsko razstavo svo
j ih del vsako leto počastijo ta praz
nik. Leta 1982 so se praznovanju pri
družili še slikarji, združeni v likovni 

sekciji Relik Trbovlje, k i j im jeseni
ški dolikovci to vračajo s sodelova
njem na skupinski razstavi slik čla
nov obeh likovnih kolektivov ob 
prazniku občine Trbovlje, 1. juniju. 
Vse to je najtesneje povezano s sko
raj 65-letnim kulturnim sodelova-

Prireditve ob prazniku 

V razstavnem salonu DOLIK na Jesenicah je do vključno 5. avgu
sta odprta skupinska razstava likovnih del članov pobratenih likovnih 
klubov RELIK Trbovlje in DOLIK Jesenice. 

V prostorih Kosove graščine sta do konca avgusta na ogled raz
stavi akvarelov slikarja Franceta Smoleta na temo Partizanski štabi 
in tehnike IX. korpusa NOV na Primorskem in razstava izdelkov obr
tnikov jeseniške občine. 

ČETRTEK, 30. julija: 
— mini tržnica v Centru II na Jesenicah od 15. do 22. ure; 
— ob 18. uri: VEČER GLASBE IN PLESA — sodelujeta glasbeni 

ansambel Centra srednjega usmerjenega izobraževanja Jesenice in 
folklorna skupina Društva upokojencev Javornik- Koroška Bela; 

PETEK, 31. julija: 
— ob 12. uri otvoritev razdelilne transformatorske postaje 

110/20 kW na Plavžu; 
— mini tržnica v Centru II od 15. do 22. ure; 
— ob 17.30 koncert pihalnega orkestra Jeseniških železarjev pred 

Skupščino občine Jesenice; , 
— ob 18. uri slavnostna seja Skupščine občine Jesenice; 
— ob 18.30 koncert Pihalnega orkestra jeseniških železarjev v 

Centru II; 
— od 20. do 24. ure pred praznični večer ob glasbi; 
SOBOTA, 1. avgusta: 
— mini tržnica v Centru II od 8. do 22. ure; 
— ob 8. uri pričetek mednarodnega balinarskega turnirja na ba

linišču v Logu Ivana Krivca, nogometnega turnirja za pokal mesta Je
senice na nogometnem igrišču v Podmežakli in teniškega turnirja v 
športnem parku v Podmežakli; 

— ob 9.30 pričetek tekmovanja v plavanju za pokal mesta Jeseni
ce v kopališču v Ukovi na Jesenicah; 

— od 10. do 12. ure bolšji trg v Centru II; 
— ob 10. uri filmska matineja za najmlajše v kinu Železar na Je

senicah; 
— ob 17. uri Živ žav v Centru II; 
— ob 18. uri koncert ansambla P A N K R T I iz Ljubljane v Centru 

II; 
— od 20. do 24. ure igra za ples in razvedrilo ansambel Gornje-

savski kvintet v Centru II; 
NEDELJA, 2. avgusta: 
— ob 8. uri nadaljevanje teniškega turnirja v športnem parku v 

Podmežakli. 
Na vse prireditve je vstop prost, v primeru dežja pa bodo četrtkov 

VEČER G L A S B E IN PLESA, petkov koncert Pihalnega orkestra jese
niških železarjev in sobotni koncert P A N K R T O V v dvorani gledališča 
Tone Čufar Jesenice. 

Nogometni turnir 
1. a v g u s t a b o n a J e s e n i c a h n o g o m e t n i 

t u r n i r v s k l o p u p r o s l a v e o b č i n s k e g a 
p r a z n i k a . N a t u r n i r j u b o d o s o d e l o v a l e 
e k i p e D o m ž a l , R u d a r j a iz T r b o v e l j i n J e 
s en ice . 

M o š t v i D o m ž a l i n K u d a r j a i z T r b o v e l j 
s ta č l a n a s l o v e n s k e n o g o m e t n e l i ge i n 
o b a s i v n a s l e d n j i s e z o n i ž e l i t a zagotov i t i 
e n o o d p r v i h p e t i h mes t i n s t e m n a p r e 
d o v a n j e v m e d r e p u b l i š k o l igo , k i b o u s t a 
n o v l j e n a v s e z o n i 1988/89. T a k o b o m o 
š t v o J e s e n i c , n o v i Č l a n d r u g e s l o v e n s k e 
l ige , i m e l d o b r e n a s p r o t n i k e i n s t e m t u d i 
p r a v š n j o p r e i z k u š n j o p r e d s e z o n o v l i g i . 

J e s e n i š k o m o š t v o je g lede n a z a d n j o 
s e z o n o d o ž i v e l o n e k a j s p r e m e m b . M o š t v o 
s ta z a p u s t i l a I b r a h i m o v i č ( A v s t r i j a ) i n P i -
h l e r ( T r i g l a v K r a n j ) , m e d t e m k o je s t r e 
n i n g i p r i č e l R a z b o r š e k , k i b o j e s e n i v e r -

Balinarski turnir 
B a l i n a r s k i k l u b ' e s e n i c e bo v o k v i r u 

p r a z n i k a o b č i n e - e n i c e 1. a v g u s t a p r i 
r e d i l ž e 27. m e d n i r o d n i b a l i n a r s k i t u r n i r . 

N a t u r n i r j u , k i se bo p r i č e l v soboto , 1. 
a v g u s t a , ob 9. u r i n a b a l i n i š č u v B a z i , b o 
s o d e l o v a l o 12 e k i p , m e d k a t e r i m i t u d i dve 
i z Ital ije . P r e d p r i č e t k o m t u r n i r j a b o t u d i 
u r a d n a o tvor i t ev p o k r i t e g a d e l a b a l i n i š 
č a , k a r je z a b a l i n a n j e n a J e s e n i c a h , k i 
i m a ž e d o l g o l e t n o t r a d i c i j o , i z r e d n o v e l i 
k e g a p o m e n a . Z a t o b a l i n a r s k i k l u b J e s e 
n i c e v a b i v s e l jubi te l je b a l i n a n j a , d a s i 
t u r n i r o g l e d a j o v č i m v e č j e m š t e v i l u . 

B K 

je tno o d š e l v J L A . T a k o b o t a t u r n i r p r a v 
p r i š e l z a u i g r a v a n j e n o v e g a m o š t v a , k a t e 
r e g a č a k a j o t e ž k e p r v e n s t v e n e t e k m e i n 
boj z a o b s t a n e k v d r u g i s l o v e n s k i l i g i . 

T u r n i r se bo z a č e l ob 14. u r i , k o bos ta 
i g r a l a D o m ž a l e i n J e s e n i c e , o b 16. u r i 
D o m ž a l e : R u d a r i n o b 18. u r i J e s e n i -
c e : R u d a r . 

V s e l jub i te l je n o g o m e t a v a b i m o , d a si 
t u r n i r o g l e d a j o v č i m v e č j e m š t e v i l u . 

N . O . 

njem med Trbovljami in Jesenicami, 
s pobratenjem med obema občinama 
in pobratenjem med Relikom in Do-
likom. 

Iz likovne sekcije Relik se s svoji
mi deli predstavljajo Zdravko Dolin-
šek, Ka r i Kozole, Helca Krasnik, 
Metod Lavrini, Alojz Lesar; Stanko 
Leskovšek, Jože Ovnik, Ernest Špi-
lar, Ivanka Uršič. 

Iz likovnega kluba Dolik pa Janez 
Ambrožič, Rudolf Arh, Ivanka Ar-
zenšek, Zvone Ivanovič, Janko Koro
šec, Zdravko Kotnik, Franc Kreuzer, 
Pavel Lužnik, Slavimir Mihajlovič, 
Ana Višnar-Mlekuš, Anton Modri
jan, Andrej Puc, Mitja Reichman, 
Draga Soklič, Milena Stocca, Tone 
Tomazin, Franc Vandot, Cveto Veli-
kajne. 

Razstava likovnih del bo na ogled 
do vključno 5. avgusta, in sicer vsak 
dan, razen sobote popoldan in nede
lje, od 9. do 12. ure in od 16. dO 19. 
ure. 

V ponedeljek, 27. julija, pa so s 
krajšim kulturnim programom, k i 
ga je izvajal moški pevski zbor Dru
štva upokojencev Jesenice, v galeriji 
Kosova graščina odprli razstavo 
akvarelov in risb slikarja Franceta 
Smoleta na temo Partizanske delav
nice in zaledne oblasti IX. korpusa 
NOV, prav tako v počastitev občin
skega praznika. 

Za štirideseto obletnico ustanovi
tve DC. korpusa NOV, leta 1983, je 
slikar Franc Smole izdelal dvainpet-
deset akvarelov in osemnajst risb, ki 
j ih je razstavil v Muzeju ljudske re
volucije Slovenije v Ljubljani in del 
tega bogatega gradiva predstavlja 
tudi v galeriji Kosova graščina na 
Jesenicah. 

Na pobudo Rada Jelinčiča, k i je 
med vojno aktivno sodeloval na po
dročju oblasti IX. korpusa NOV in je 
več let zbiral gradiva za knjigo o de
javnosti zalednih delavnic, je France 
Smole začel izdelovati akvarele in 
risbe na to temo. 

Zaledne delavnice s o bile izredno 
dragocene, saj s o omogočale, da j e 
partizanska vojska lahko delovala. 
P o kapitulaciji Italije j e na ozemlju 
nekdanjega okupiranega Slovenske
ga primorja nastala mreža konspira 
tivnih dejavnosti, ki j e bila močna 
opera brigadam in divizijam. Znano 
je, da j e v drugi svetovni vojni za 
enega vojaka delalo sedem ljudi v 
zaledju. Slikar je sedem let obisko
val zaledne delavnice: šivalnice, k o 
vačije, mline, žage, ortopedske de
lavnice, fotoateljeje, izdelovalnice 
smučarske opreme, orožarne, itd. 

Akvareli so nastajali v presledkih, 
odvisno od odročnosti krajev in lepe
ga vremena, zato ker j ih je želel na
slikati verodostojno in kot dokumen
tacijo. 

France Smole je bil rojen 4. no
vembra 1909 v Kočevju, kjer je obi
skoval gimnazijo. Sedaj živi kot upo
kojenec v Ljubljani. Njegov mentor 
je bil pokojni profesor Jože Pungar-
tnik na kočevski gimnaziji. Slika 
pretežno v akvarelu, gvašu, temperi, 
olju, ukvarja pa se tudi z risbo. Naj
bolj priljubljen motiv mu je pokraji
na. Doslej je sodeloval na 70 skupin
skih in 34 samostojnih razstavah. Je 
član Društva likovnih samorastni-
kov v Ljubljani. 

Hkrati z razstavo akvarelov in 
risb Franca Smoleta so odprli tudi 
razstavo izdelkov obrtnikov iz jese
niške občine, k i jo je organiziralo 
Združenje obrtnikov jeseniške obči
ne. Tudi ta razstava sodi v okvir pri
reditev ob letošnjem občinskem 
prazniku. 

Takšen bo nov Petrolov hotel ŠPIK, ki ga bodo sredi jeseni zgradili d t | 

lavci SCT v Gozd Martuljku. Polovico starega hotela so podrli, polovico m 
vega, v katerem bo 100 postelj, pa bodo obnovili. V novem delu, ki bo viso! 
A kategorije, bo 120 postelj, večnamenska dvorana, disko, konferenčna dr, 
rana, bar, velika jedilnica, restavracija in trgovina spominkov ter druq 
Zaradi povečanja prenočitvenih zmogljivosti bodo v bližini sedanje zgradi 
še eno smučarsko žičnico.fTekst in joto: B. Blenkuš) 

Program praznovanja v KS Podmežaklja 
ČETRTEK, 6. avgusta: 
ob 16. uri: 

ob 17. uri: 

tekmovanje v namiznem tenisu v stavbi K S 
Podmežaklja z razglasitvijo rezultatov po 
končanem tekmovanju, 
tekmovanje v malem nogometu v športnem parku 
Podmežaklja z razglasitvijo rezultatov po 
končanem tekmovanju, 
kolesarska tekma na relaciji strelski 
dom—Jenkole—strelski dom z razglasitvijo 
rezultatov po končanem tekmovanju. 

PETEK, 7. avgusta: 
ob 16. uri: 

ob 17.30: 

ob 19. uri: 

— tekmovanje v odbojki v športnem parku 
Podmežaklja z razglasitvijo rezultatov po 
končanem tekmovanju, 

— tekmovanje v kegljanju na kegljišču Podmežaklja z 
razglasitvijo rezultatov po končanem tekmovanju, 

— ogled Železarne Jesenice (Plavž in martinarna). 
Zbirališče je pri vratarju na Prešernovi cesti ob 
17.15, 

— skupna slavnostna seja skupščine delegatov in K K 
SZDL Podmežaklja s podelitvijo priznanj OF in 
10. avgust. 

SOBOTA, 8. avgusta: 
ob 8. uri: 

ob 9. uri: 

ob 10. uri: 
ob 11. uri: 

ob 11.30: 
ob 13. uri: 

tradicionalni pohod na Zakope (odhod izpred 
strelišča heroja Verdnika), 
odhod avtobusov na Zakope (avtobusi bodo 
odpeljali s križišča pri Hermanovem mostu in bode 
ustavljali na vseh postajah na C. 1. maja), 
slovesnost pri spominskem obeležju na Zakopih, 
tekmovanje v streljanju z zračno puško na Zakopih 
z razglasitvijo rezultatov po končanem tekmovanju 
skupinski ogled partizanske bolnice na Mežaklji, 
povratek avtobusov z Zakopov. 

TUD Partizan Blejska Dobrava 
prireja 

v nedeljo, 23. avgusta, 
s pričetkom ob 14. uri na 
Poljanah nad Jesenicami 

veliko smučarsko 

TOMBOLO. 
Izžrebanih bo 15 glavnih dobitkov (tombol), med njimi: 

500 starih milijonov, 
osebni avto 

in več sto drugih dobitkov. 

Po končani tomboli bo velika smučarska 

veselica. 

Igral bo Triglav kvintet. 
V primeru slabega vremena bo tombola 30. avgusta. 
Karte bodo v predprodaji po 1. avgustu v vseh kioskih Tobaka. 

Občinski turnir v tenisu 

Teniški klub Jesenice vabi 
vse ljubitelje tenisa na turnir 
v počastitev občinskega praz
nika Jesenic, ki bo v soboto, 1. 
avgusta, ob 8. uri na igriščih 
Podmežakla. 

Prijavite se lahko vsak dan 
pri oskrbniku na igrišču, ali 
na dan tekmovanja do 8. ure. 

T K Jesenice 

ŽELEZAR 

Največji hotel v jeseniški občini 

16 


