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Seja delavskega sveta Ž e l e z a r n e 
28. avgusta je bila že 18. seja delavskega sveta Železarne v mandatnem 

obdobju 1985—87. Delegati so se seznanili z izvajanjem sklepov prejšnje se
je, s poročilom o izvajanju projekta Jeklarna 2, s poročilom o obravnavi pol
letnih poslovnih rezultatov Železarne v temeljnih organizacijah in delovni 
skupnosti skupnih služb o izvajanju ukrepov za saniranje negativnih rezul
tatov poslovanja. Na dnevnem redu je bil še razpis volitev v samoupravne 
organe delovne organizacije in članov delegacij za skupščine DPS in SIS, 
javna razpisa za imenovanje podpredsednika poslovodnega odbora za fi
nance invodja delovne skupnosti skupnih služb, sprejem pravilnika o SLO 
in DS v Železarni Jesenice in delegatska vprašanja in pobude. 

Ob prvi točki dnevnega reda se de
legati niso dolgo zadrževali, saj so 
lahko ugotovili, da so vsi sklepi 
prejšnje seje realizirani. Pisni odgo
vor na delegatsko vprašanje v zvezi 
z rekonstrukcijo potisne peči so pre
jeli že ob sklicu seje, objavljen pa je 
bil tudi v 34. številki Železarja. V tej 
številki je bilo objavljeno tudi poro
čilo o izvajanju projekta Jeklarna 2. 
Delegati so sprejeli sklep, da bo od 
trenutka, ko se bo v Jeklarni 2 priče
la poizkusna proizvodnja, poročilo o 
njenem poteku za člane delavskega 
sveta pripraljalo vodstvo temeljne 
organizacije Talilnice. 

Predsednik poslovodnega odbora 
je poročal delegatom o obravnavi 
polletnih poslovnih rezultatov Žele
zarne v temeljnih organizacijah in 
delovni skupnosti skupnih služb ter 
o izvajanju ukrepov za saniranje ne
gativnih rezultatov. Povzetki raz
prav kažejo na pripravljenost kole
ktiva za izboljšanje rezultatov. Veči
na samoupravnih delovnih skupin se 
strinja z ukrepi, sprejetimi na 17. se
ji delavskega sveta, nekaj j ih zahte
va dodatna pojasnila o nastanku iz
gube in odgovornosti za tako stanje. 
Poudarjajo, da je potrebna večja de
lovna in tehnološka disciplina in 
osebna odgovornost tako vodilnih 
delavcev kot delavcev v proizvodnji. 

Kljub sklepu delavskega sveta s 
prejšnje seje. da morajo ukrepe v te
meljnih organizacijah in delovni 
skupnosti skupnih služb konkretizi
rati ter j ih pričeti takoj in dosledno 

izvajati, je bil rezultat poslovanja v 
juliju še veliko slabši, kot smo priča
kovali (zaradi dopustov). Delavski 
svet je sprejel sklep, da je treba rea
lizacijo ukrepov spremljati mesečno, 
zato morajo vodstva temeljnih orga
nizacij in sektorjev opredeliti roke 
in nosilce nalog. Poslovodnemu od
boru pa daje vsa pooblastila, da 
ustreznim samoupravnim organom 
predlaga izpeljavo zamenjav ali pre
razporeditev tistih, za katere se ugo
tovi neizpolnjevanje dogovorjenih 
nalog ali kršenje tehnološke discipli
ne, vse od nivoja obratovodij, vod
stva temeljnih organizacij do delovo
dij in od vodstva delovne skupnosti 
skupnih služb skupaj z direktorji 
sektorjev do vodij oddelkov. Predlo
gi bodo sproti obravnavani. Dogovor
jena mora biti odgovornost tako za 
predlog kot tudi za morebitno nerea-
lizacijo predloga. Glede na pripombe 
v razpravah na samoupravnih delov
nih skupinah in na sami seji, da de
lavci zahtevajo nagrajevanje po re
zultatih dela, o čemer v zadnjem ča
su ni mogoče govoriti, je delavski 
svet sprejel sklep, da se mora ustre
zna strokovna služba takoj lotiti na
log v zvezi s spremembami oziroma 
dopolnili pravilnika o nagrajevanju 
oziroma drugih samoupravnih ak
tov, ki urejajo ta razmerja, tako da 
čim prej uveljavimo določila samou
pravnega sporazuma o delitvi sred
stev za osebne dohodke. 

V četrti točki dnevnega reda je de
lavski svet na podlagi 39. člena zako

na o volitvah in odpoklicu organov v 
delovni organizaciji, 59. člena statu
ta delovne organizacije Železarne 
Jesenice ter 169. člena zakona o vo
litvah in delegiranju v skupščine 
sprejel S K L E P O RAZPISU volitev 
članov samoupravnih organov delo
vne organizacije in članov delegacij 
za skupščine družbenopolitičnih 
skupnosti in samoupravnih interes
nih skupnosti na ravni delovne orga
nizacije, v temeljnih organizacijah 
in delovni skupnosti skupnih služb. 

Zaradi reorganizacije in novospre-
jetih samoupravnih splošnih aktov 
je delavski svet na svoji 16. seji 
15. julija imenoval vršilca dolžnosti 
podpredsednika poslovodnega odbo
ra za finance in vršilca dolžnosti vo
dje delovne skupnosti skupnih služb 
za določen čas 6 mesecev. V skladu z 
zakonom in statutom pa je pričet 
razpisni postopek za opravljanje 
omenjenih del in nalog. Delavski 
svet je zato v razpisno komisijo za 
imenovanje podpredsednika poslo
vodnega odbora za finance imenoval 
Julko Slamnik in Grega Hudriča in 
sprejel informacijo, da je konferen
ca OO sindikata Železarne Jesenice 
imenovala Janeza Mika in Ivana 
Molana, skupščina občine Jesenice 
pa Otona Keliha in Vero Pintar. 

V razpisno komisijo za vodja delo
vne skupnosti skupnih služb je de
lavski svet imenoval Boža Pančurja 
in AntonaBohaka, konferenca OO 
sindikata Železarne Slavka Justina 
in Pavla Dimitrova, skupščina obči
ne Jesenice pa Majo Kramar in Iva
na Klokočovnika. 

Za pravilnost vodenja razpisnega 
postopka bo skrbel kadrovski sek
tor, k i bo nudil tudi ustrezno stroko
vno in administrativno pomoč. 

Ob koncu se je delavski svet se
znanil z bistvenimi poglavji in splo
šno vsebino pravilnika o SLO in DS 
ter ga sprejel z večino glasov. Dele
gatskih vprašanj ali pobud ni bilo. 

CPSI - MZ 

Zaskrbljujoča gospodarska gibanja 
v jeseniški občini v prvem polletju 

Na ločenih sejah zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in 
družbenopolitičnega zbora Skupščine občine Jesenice, ki bodo v četrtek, 
10. septembra, bo osrednja točka dnevnega reda obravnava rezultatov go
spodarjenja v občini v prvem polletju. Ti rezultati nas uvrščajo na rep go
renjskih občin, saj izkazana neto izguba skoraj za trikrat presega izkazano 
akumulacijo. 

položaj nekaterih gospodarskih or
ganizacij, kot so: Železarna Jesenice, 
Iskra TOZD PTN Blejska Dobrava, 
Kovin, Izolirka, Lesno-galanterijski 
obrat in nekaj drugih. 

(Nadaljemnje na T. strani) Najvišji (foto: I. Kučina) 
Na zaskrbljujoče rezultate gospo

darjenja, ki močno zaostajajo za re
solucij skimi predvidevanji za leto 
1987, v Delegatovem uvodniku opo
zarja že predsednik Izvršnega sveta 
Tomaž Keršmanc. »Če nočemo polo
ma, je treba korenito spremeniti se
danje odnose in način dela . . . "Bi
stvene korake v navedeni smeri bo
do morali storiti kadri v gospodar

stvu, predvsem vodilni in vodstveni, 
pa tudi vsi ostali, pač v skladu s polo
žajem na hierarhični lestvici. Tu se 
postavlja vprašanje znanja, sposob
nosti in poguma in seveda ustrezne 
stimulacije . . .«, poudarja uvodničar. 

Najpomembnejši kazalci, ki so v 
gradivu posredovani delegatom, po
trjujejo te uvodne ugotovitve. Občut
no se je namreč poslabšal finančni 

P o b u d a z a s k l i c i z r e d n e g a k o n a r e s a ZKS 

Pred krvodajalsko akcijo 
V dneh 7., 8., 9., 10., 11. in 14. septembra bo na Jesenicah krvoda

jalska akcija, ki jo v dogovoru z Zavodom za transfuzijo krvi iz Lju
bljane organizira občinski odbor Rdečega križa Jesenice. 

Odvzemni prostori bodo v domu TVD PARTIZAN vse navedene 
dneve od 7. do 14. ure. 

Kri je nenadomestljivo zdravilo in jo lahko dobimo le s pomočjo 
prostovoljnih krvodajalcev, ki jo vsa leta nesebično darujejo in s tem 
pomagajo rešiti marsikatero življenje. 

Zato je namen krvodajalske akcije zbrati vsaj toliko krvi, kolikor 
jo potrebuje Splošna bolnica Jesenice. Da bi zadostili tem potrebam, 
bi moralo vsak odvzemni dan dati kri 300 krvodajalcev. 

Krvodajalci naše delovne organizacije imajo na osnovi 137. člena 
pravilnika o delovnih razmerjih na dan odvzema krvi prost dan v pre
ventivne namene, da po odvzemu ne bi prišlo do morebitnih nesreč. 
Če je krvodajalec iz zdravstvenih razlogov odklonjen, se mora po 
opravljenem zdravniškem pregledu vrniti na delo. 

Večkratni krvodajalci, ki že imajo krvodajalsko izkaznico, naj jo 
prinesejo s seboj, da jim bodo vpisali odvzem krvi. 

Krvodajalstvo je izraz globoke solidarnosti in humanizma do soč
loveka, do bolnika, ki potrebuje kri. Je prostovoljno, brezplačno in 
anonimno. In prav te humane akcije se delavci udeležijo vsa leta v ve
likem številu, zato se je udeležite tudi sedaj. 

Jože Kobentar, 
direktor kadrovskega sektorja 

»Smo le nekaj več kot eno leto po 
zadnjem kongresu Z K S in Z K J ter le 
ekaj-več kot mesec po 11. seji C K 
ZKS, k i je bila posvečena družbe
noekonomskemu položaju v republi
ki . Sprejeli smo sklepe, a trenutne 
razmere v družbi nam kažejo, da 
smo pri njihovem uresničevanju 
vedno bolj jalovi in nedosledni. To 
potrjujejo tudi polletni rezultati go
spodarjenja. Zadnji »aktualni prime
ri«, k i razburjajo celotno Jugoslavijo 
in v katere so vpleteni možje z »vr
ha« — člani ZK, dobesedno spodko
pavajo v zadnjem času že tako oma
jani ugled komunistov. Toliko težje 
je tistim članom ZK, k i delajo v te
meljnih okoljih, saj je že vnaprej še 
tako dobro zastavljena akcija obso
jena na propad. Še bolj zaskrbljujo
če je to, da obstaja ponekod premo
čna povezanost občinskih in republi
ških funkcionarjev ter vodilnih v go
spodarstvu. 

Povsem absurdno je pričakovati, 
da bodo same spremembe obstoječe 
zakonodaje pokazale pot iz krize, saj 
nam že predlogi in osnutki ne zago
tavljajo upanja. Potrebne so koreni
te spremembe obnašanja in nosilec 
teh sprememb naj bo Z K . 

Zato je predsedstvo O K Z K S Jese
nice sprejelo sklep, da centralnemu 
komiteju Z K S posreduje pobudo, da 

oceni, koliko so trenutne razmere 
»zrele« za sklic izrednega kongresa 
ZKS, predvsem na temo družbenoe
konomski odnosi oziroma neizpol
njevanje sklepov s tega področja.« 

Tudi v avgustu s l a b i rezultati 

Po prvih še nedokončanih 
podatkih statistične službe 
smo v mesecu avgustu izdelali 
95.892^ tone skupne proizvod
nje, kar je 91,7 odstotka druž
benega plana in 92,2 odstotka 
nekoliko nižjega operativnega 
programa. Program uspešno 
izpolnjujejo: Livarna 
(104,8 %), HV Bela (101 %), HV 
Jesenice (102,5 %), Profilama 
(100,1 %), Vratni podboji 
(112 %), Valjarna žice 
(100,4 %), Žičarna (100,3 %), Je-
klovlek (100,4%), Elektrode 
(110,1 %) in Žebljarna 
(102,7 %).: 

V obratu Plavž so izdelali 
6.417,7 tone grodlja, kar je 89,1 
odstotek družbenega plana in 

enakega operativnega progra
ma. 

V Jeklarni 1 so ulili 20.549 
ton jekla in dosegli družbeni 
plan in enak operativni pro
gram z 92,7 odstotka. 

V Jeklarni 2 so izdelali 166 
šarž, kar je 11.920 ton. Plan 
Jeklarne 2 dosegajo z 99,3 od
stotka. 

V mesecu avgustu smo pro
dali 25.693,5 tone končnih 
izdelkov in storitev, kar je 90,4 
odstotka operativnega progra
ma. Prodaja je uspešna le v 
štirih obratih: HV Jesenice 
(105,8 %), Vratni podboji 
(109,6 %), Žičarna (100,5 %) in 
Žebljarna (124,2 %). 

V ponedeljek, 31. avgusta, so se na 20. seji sestali člani predsedstva OK 
ZKS Jesenice. CK ZKS Slovenije so dali pobudo, da bi kazalo sklicati izred
ni kongres ZKS. Pobudo so utemeljili takole: 



ŽELEZAR 

Stroški v juliju doseganje skupnega cilja poslovanja 
V mesecu juliju smo prodali 24.875 ton izdelkov osnovne dejavnosti in 

opravili 468 ton storitev prevaljanja. Dosežena prodajna cena je bila višja od 
obračunske lastne cene, zato je ta kategorija pozitivno vplivala na rezultat 
poslovanja v mesecu juliju. Pozitivno so vplivala na rezultat poslovanja ša 
ostala odstopanja, vse ostale kategorije stroškov pa so vplivale na rezultat 
negativno. Te kategorije so: proizvodni stroški, materialni stroški za ustvar
janje skupnega prihodka, vkalkulirani del dohodka, odstopanje cen v porabi 
R-3 in lastni porabi, razlika med domačo i n izvozno ceno ter posebni stroški 
izvoza. Vsota vseh naštetih kategorij je bila negativna in je znašala 3.653 
mio din. 

Poleg omenjenih stroškov pa mo
rajo temeljne organizacije pokriti še 
obveznosti do splošne in skupne po
rabe, ki v cenah izdelkov niso vkal-
kulirane, pogodbene in ostale zakon
ske obveznosti ter razliko med vkal-
kuliranimi in izplačanimi osebnimi 
dohodki. 

Zaloge nedokončane proizvodnje, 
polizdelkov in končnih izdelkov so 
se v primerjavi s stanjem na začetku 
meseca julija zmanjšale za 8.036 ton. 

Proizvodne temeljne organizacije 
in TOZD Tehnične dejavnosti so v 
mesecu juliju 1987 dosegle za 3.108 
mio din višje stroške od načrtova
nih. To vrednost sestavljajo stroški 
obračunske lastne cene, ki so bili vi
šji od načrtovanih za 288 mio din, 
materialni stroški za ustvarjanje 
skupnega prihodka so bili višji za 53 
mio din, vkalkulirani del dohodka je 
bil višji za 158 mio din, ter obvezna 
revalorizacija obračunane amortiza
cije in porabe zalog R-3 pa je v juliju 
zvišala stroške za 2.609 mio din. 

Temeljne organizacije so skladno 
gibanjem zalog R-6 prenesle v poslo
vni rezultat zvišanje stroškov obra
čunske lastne cene glede na načrto
vane stroške v višini 489 mio din, ta
ko da je celotno zvišanje znašalo 
3.309 mio din. 

Stroški obračunske lastne cene so 
bili višji za 288 mio din, od tega so 
bili stroški vložka nižji za 125 mio 
din, stroški predelave pa višji za 413 
mio din. 

V stroške vložka so vključeni višji 
oziroma nižji stroški od načrtovanih 
za dosežene izplene, dobropise za 
odpadek, večjo oziroma manjšo po
rabo vložnega materiala, boljši ozi
roma slabši asortiment vložka ter 
proizvodnje, stroški internih rekla
macij, stroški nedokončane proiz
vodnje ter stroški, k i nastanejo zara
di razlike med nabavno vrednostjo 
tujega vložka ter plansko ceno do
mačega vložka. 

V stroške predelave so vključeni 
stroški, ki so fiksnega značaja 
(amortizacija, investicijsko vzdrže
vanje) in so odvisni od dosežene na
črtovane proizvodnje, stroški pora
bljene energije ter porabljenega ma

teriala v okviru tekočega vzdrževa
nja. 

Znižanje stroškov obračunske la
stne cene sta v juliju dosegli temelj
ni organizaciji Talilnice in Okrogli 
program, zvišanje omenjenih stro
škov pa sta imeli temeljni organiza
ciji Ploščati program in Tehnične de
javnosti. 

Na ravni delovne organizacije smo 
zaradi slabše doseženega izplena do
segli za 1.199 mio din višje stroške 
vložka. Zvišanje teh stroškov sta 
imeli TOZD Ploščati program v vred
nosti 1.195 mio din in TOZD Okrogli 
program v vrednosti 4 mio din. 
TOZD Ploščati program je imela zvi
šanje zaradi nižje doseženih izple-
nov na blumingu in steklu ter v HV 
Bela. V TOZD Okrogli program so 
slabše izplene dosegli v obratih Va-
ljarna žice in profilov, Jeklovlek in 
Žebljarna. 

Nižje doseženi dobropisi za odpa
dek od načrtovaih so stroške vložka 
zvišali za 53 mio din. Zvišanje teh 
stroškov so imeli v TOZD Talilnice 
in Ploščati program, znižanje pa v 
TOZD Okrogli program. 

Manjša poraba vložka, spreme
njen asortiment vložka ter kvalitet
nejši asortiment dosežene proizvod
nje od načrtovane so vplivai na zni
žanje stroškov vložka v skupni vred
nosti 1.078 mio din. V TOZD Talilni
ce so dosegli za 797 mio din znišanja. 

V obratu Plavž so dosegli znižanje 
stroškov v vrednosti 41 mio din zara
di manjše porabe koksa in rude. V 
obratu Jeklarna so imeli zlasti zara
di višje vrednosti proizvodnje od na
črtovane v S M jeklarni in elektro je-
klarni ter zaradi manjše porabe ko
vinskih dodatkov v Jeklarni 2 zniža
nje stroškov v vrednosti 745 mio din, 
obrat Livarna pa je imel za 11 mio 
din nižje stoške. V TOZD Okrogli 
program so stroške znižali za 281 
mio din zaradi nižje cene gredic iz 
kontiliva. 

Zaradi razlike med nabavno vred
nostjo tujega vložka in plansko ceno 
domačega vložka so bili stroški vlož
ka nižji za 675 mio din.TOZD Plošča
ti program je imela za 353 mio din 
nižje stroške. V okviru temeljne or
ganizacije so največje znižanje dose
gli obrati: H V Bela (194 mio din), H V 
Jesenice (114 mio din) in Valjarna 
debele pločevine (45 mio din). TOZD 
Okrogli program je dosegla 322 min 
din nižje stroške vložka zaradi nižje 
cene kupljenih elektrod Emona Za
greb v obratu Elektrode in nižjih cen 
nabavljene žice v obratih Žičarna in 
Žebljarna. 

Stroški, nastali zaradi dodatne 
predelave tujega vložka oziroma za
radi izpada proizvodnje pri uporabi 
tujega vložka, so znašali 38 mio din. 

Spremembe v zalogah nedokonča
ne proizvodnje in ostalo so stroške 
vložka zvišali za 376 mio din, in sicer 
v TOZD Ploščati program in TOZD 
Okrogli program. 

Stroški predelave so bili višji od 
načrtovanih za 413 mio din. Zvišanje 
teh stoškov so imele vse temeljne or
ganizacije, razen TOZD Talilnice, 
predvsem zaradi manjše proizvod
nje od načrtovane. 

Vesna Jane 

Z v i š a n j e - z n i ž a n j e planiranih stroškov za julij 
v 000 din 

TOZD Odstopa
nje od 

obroč. LC 
glede na 
gibanje 

R-6 

Materialni Vkalkulira-
stroški za ni del 
ustv. SP dohodka 

Zvišanje-
znižanje 
zaradi 

revaloriza
cije 

stroškov 

Skupaj 

OPOMBA: zvižanje stroškov ( + ) 
znižanje stroškov ( — ) 

Izvoljeni člani delavskega sveta 
Delovne skupnosti skupnih služb 

V ponedeljek, 31. avgusta, so delavci delovne skupnosti skupnih 
služb na neposrednih volitvah izvolili 19 delegatov delavskega sveta. 
Vsi kandidati so dobili potrebno večino glasov volilnih upravičencev 
delovne skupnosti skupni služb. Člani delavskega sveta za mandatno 
obdobje 1987 — 1989 so: 

Mladen AZINOVIČ iz službe plani procesa 
Toni ČEBULJ iz kadrovskega sektorja 
Bojan ERJAVŠEK iz kadrovskega sektorja 
Zvone GREGORIČ iz sektorja tehnične kontrole 
Branko JERŠIN iz sektorja za inženiring 
Neda KARBA iz sektorja za ek., org. in informatiko 
Jože KLINAR iz splošnega sektorja 
Lilijana KOS iz centra za samoup. in informiranje 
Anton KOZJEK iz sektorja tehnične kontrole 
Adolf MULEJ iz sektorja za inženiring 
Branko OMEJC iz sektorja za razvoj 
Olga PERVANJA iz splošnega sektorja 
Cveto POHAR iz sektorja tehnične kontrole 
Tomaž RAMUŠ iz finančno rač. sektorja 
Jože RAVNIK iz sektorja tehnične kontrole 
Vilko SMOLEJ iz splošnega sektorja 
Rok ŠTRAVS iz sektorja za razvoj 
Majda TUŠAR iz finančno rač. sektorja 
Tomaž VIDMAR iz sektorja za ek., org. in informatiko. 
Ob tem še podatek, da se je ob relativno veliki odsotnosti z dela 

(od 24 % do 31,1 %) od 650 volilnih upravičencev volitev udeležilo 631 
zaposlenih ali 66,4 %. 

Konstituantna seja novega delavskega sveta, na kateri bodo izvoli 
predsednika in namestnika delavskega sveta ter člane odborov za go
spodarstvo, delovna razmerja in za prošnje, pritožbe in varstvo pravic 
(podatki o predlaganih kandidatih so bili objavljeni v prejšnji številki 
Zelezarja) bo sklicana prve dni prihodnjega tedna. 

Mirko Rabič, 
nam. vodja CSI 

Ostružki 
Rokavice za trdno prijemanje 

Britanska firma Anthony Moor 
Ltd. je razvila več vrst novih rokavic 
za različne namene. Rokavice, ime
novane eriss - cross, omogočajo za
res trden prijem. Izdelane so iz naj-
lonskega vlakna, prevlečenega z 
navzkrižnim vzorcem iz PVC 
plastike, k i omogoča trden, nelepljiv 
prijem, tako da predmet ne more 
zdrsniti iz roke. Ta plastika trdno 
prime katerokoli vrsto površine. 

Način tkanja najlona omogoča, da 
roke dihajo, kar preprečuje kožno 
vnetje, k i je pri uporabi industrij
skih rokavic zelo pogosto. Criss • 
cross rokavice izdelujejo v privla

čni živorumeni barvi in so namenje
ne jadralcem, deskarjem in potaplja
čem, pa tudi delavcem v industriji. 

Ista družba izdeluje tudi rokavice, 
k i so odporne proti vročini, za delo 
ob visokih temperaturah in za gaše
nje požara. Vanje je vgrajena toplot
na izolacija brez azbesta. Za delo z 
mrzlimi predmeti pa firma izdeluje 
tanke, tesne termalne podrokaviee, 
izdelane iz vlaken, k i zadržujejo to
ploto, in k i se nosijo pod navadnimi 
industrijskimi rokavicami. 

POPRAVKA 
V prispevku Lili j ane Kos »Včasih 

je bil vsaj fižol poceni« je v tistem 
delu prispevku, kjer je govora o 
osebnem dohodku v letu 1978, prišlo 
do napake. Stavek: »Čeprav smo 
imeli takrat zelo slabe-poslovne re
zultate...« se pravilno glasi: »Ker 
smo imeli takrat razmeroma dobre 
poslovne rezultate...«. 

Na drugi strani pa je dve številki 
zapored vztrajal naslov »Volitve sa
moupravnih organov v DS SS«. kot 
ste opazili, je v prispevku govora o 
rekonstrukciji potisne peči v Valjar-
ni bluming-štekel. 

Za napaki se opravičujemo. 
Uredništvo 

HM... 
Poleg najrazličnejših odgo

vornosti so nam v teh dneh 
predstavili novo, najnovejšo: 
K O M P L E K S N O ODGOVOR
NOST. Eno pa drži po starem: 
tudi kompleksne odgovornosti 
ni moč ugotavljati. 

P.S. 
Iz Verbinčevega slovarja 

tujk, str. 360: kompleksen: (za
motano) sestavljen, raznovr
sten, celoten,; fig. zapleten, te
žaven; k i se tiče kompleksa. 

V enaindvajsetih dneh avgusta smo dosegli 15.569 mio din rea
lizacije ali 85 % cilja. 

Oddelek za nagrajevanje 

Na podlagi 39. člena zakona o volitvah in odpoklicu organov 
upravljanja in imenovanjajoslovodnih organov v OZD, 59. člena sta
tuta delovne organizacije Železarne Jesenice ter 169. člena zakona o 
volitvah in delegiranju v skupščine je delavski svet Železarne Jeseni
ce na svoji 18. seji dne 28. avgusta 1987 sprejel sklep o 

RAZPISU VOLITEV 

Č L A N O V S A M O U P R A V N I H O R G A N O V D E L O V N E O R G A N I Z A C I J E 
I N Č L A N O V D E L E G A C I J Z A S K U P Š Č I N E D P S IN SIS N A R A V N I 
D E L O V N E O R G A N I Z A C I J E , V T E M E L J N I H O R G A N I Z A C I J A H IN 
D E L O V N I S K U P N O S T I S K U P N I H S L U Ž B . 

Volitve bodo v sredo, 30. septembra 1987, od 5. do 17. ure v vseh te
meljnih organizacijah in delovni skupnosti skupnih služb. 

Volitve so razpisane za člane: 
— delavskega sveta Železarne, 
— odbora samoupravne delavske kontrole, 
— odbora posebne finančne službe, 
— skupne disciplinske komisije, 
— za člane delegacij za delegiranje delegatov v skupščine D P S 

(zbor združenega dela), 
— za člane delegacij za delegiranje delegatov v skupščine samou

pravnih interesnih skupnosti. 
Za izvedbo tega sklepa skrbi volilna komisija Železarne in volilne 

komisije T O Z D in delovne skupnosti skupnih služb. 
Volitve bodo izvedene s štirimi glasovnicami, in sicer: 
— P R V A za člane samoupravnih organov na ravni delovne orga

nizacije, 
— D R U G A za člane delegacije za zbor združenega dela, 
— T R E T J A za člane delegacij za skupščine SIS, 
— Č E T R T A za člane posebnih skupnih delegacij na ravni delovne 

organicacije za skupščine SIS. 
Kandidatne liste razglasijo in objavijo volilna komisija Železarne 

ter volilne komisije T O Z D in delovne skupnosti skupnih služb na na
čin, k i ga opredeljuje III. poglavje statuta delovne organizacije. 

Miro Mohorič, 
predsednik delavskega sveta 

Delavski svet TOZD Komerciala je na 8. seji 25. avgusta 1987 
skladno z določbo 463. člena zakona o združenem delu in 42. člena sta
tuta temeljne organizacije Komerciala razpisal 

REFERENDUM 

za sprejem samoupravnega sporazuma o združitvi v poslovno 
skupnost za izgradnjo infrastrukture in ostalih spremljajočih objektov 
na platojih ob karavanškem predoru ter ob-avtocesti od predora do 
Kranja. 

Glasovanje bo v sredo, 30. septembra 1987 od 5. do 17. ure za vse 
delavce v TOZD Komerciala v Kovačevi hiši. 

Poprejšnja obravnava o tem sporazumu je potekala po samou
pravnih delovnih skupinah. Gradivo za razpravo je pripravilo vodstvo 
temeljne organizacije Komerciala. 

Referendum vodi stalna volilna komisija, k i je odgovorna za pri
pravo in izvedbo referenduma. 

Razpis se objavi na način, ki ga opredeljuje III. poglavje statuta 
delovne organizacije — uresničevnje samoupravljanja v Železarni Je
senice. 

Boris Smolej, 
predsednik delavskega sveta 
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ŽELEZAR 

Še vedno je najboljša 
rešitev boljše delo 

Načrt sindikata Železarne je vgra
jen v skupna prizadevanja, da dose
žemo normalne oziroma načrtovane 
proizvodne rezultate. Junijski oseb
ni dohodki namreč že za 20 odsto
tkov zaostajajo za osebnimi dohodki 
v naši panogi, čeprav nimamo 80-od-
stotnih osebnih dohodkov. Naši 
osebni dohodki bi lahko bili za 30 od
stotkov večji, če bi dosegli načrtova
ne proizvodne rezultate, seveda ne 
samo količinsko, ampak (in tudi) 
predvsem kvalitetno. 

Razmišljanja o večjih socialnih 
podporah nas oddaljujejo od bistva 
problema, saj je socialna pomoč le 
oblika začasne pomoči za premosti
tev razlike med minimalnimi stroški 
in osebnim dohodkom. Zato bo po
trebna temeljita analiza zaposlenih 
z najnižjimi osebnimi dohodki v Že
lezarni in ugotoviti, ah je osebni do
hodek njihov edini vir dohodka, koli
ko članov družine se z njim preži
vlja, kakšno delo opravljajo ti delav
ci in podobno. 

Se vedno je najboljša rešitev za 
večje osebne dohodke vestno in do
bro delo, vendar za takšno plačilo, s 
kakršnim se da dostojno živeti. V Že
lezarni sindikat lahko prispeva k 
boljšemu položaju delavcev z najniž
jimi osebnimi dohodki predvsem s 
tem, da vztraja pri zmanjševanju 
števila delavcev z najnižjimi osebni
mi dohodki. Postopno naj bi združe
vali najmanj zahtevna dela in tako 
pri teh delih dosegli tudi večji osebni 
dohodek. Skratka, manj delavcev 
naj bi opravljalo več različnih delov
nih nalog. 

Sindikat lahko pomaga tudi tako, 
da delavca razbremeni nekaterih 
stroškov (brezplačen dopust) ali j ih 
zmanjša, kot je to pri nakupu ozim
nice, kurjave in raznih drugih po
trebščin. Tudi o tem, da bi ustanovili 
blagajno medsebojne pomoči, bi bilo 
treba razmisliti. 

Izkoristiti moramo nove naložbe, 
da bomo imeli več dobrih izdelkov in 

prepričati negospodarske dejavno
sti, da v teh razmerah ne moremo 
dajati tako visokih prispevkov, saj 
so resno ogroženi osebni dohodki že-
lezarjev. Tudi pri povečanju cen na
ših izdelkov bi morali bolj vztrajati, 
saj za stroški zaostajajo za skoraj 70 
odstotkov. 

Sindikat od vodstva Železarne pri
čakuje, da bo znalo strokovne in 
ostale delavce tako motivirati, da bi 
dosegli načrtovane cilje. Vprašanje 
pa je, ah se dovolj zavedamo resno
sti položaja, ali smo pripravljeni na 
dodatne napore in ah smo pripra
vljeni bolj upoštevati dobro delo po
sameznih obratov, ki se ne bi smelo 
utopiti v poprečju ali v slabem delu 
ostalih obratov. Razjasniti moramo 
tudi to, ah smo pripravljeni poiskati 
način, da bi bolje nagradili delo stro
kovnjakov, brez znanja katerih ne 
moremo dobro delati. 

Vsi vemo, kaj hočemo, toda razmi-
.sliti moramo, kaj smo za to pripra
vljeni storiti, kdaj in kako. To pa ni 
samo stvar sindikata kot družbeno
politične organizacije, ampak vsake
ga delavca posebej. 

Lili j ana Kos 

Kdo povzroča krizo na 
jugoslovanskem trgu 

V zadnjem času se vedno bolj poglablja kriza tudi na jugoslovanskem 
trgu jeklene pločevine. Posledice močno občuti tudi naša TOZD Ploščati 
program. 

Naše prodajne možnosti so še bolj 
kritične, če upoštevamo krizo na za
hodnoevropskem trgu vročevaljane 
pločevine. Pariški tednik Le Econo
miste, iz katerega povzemam števil
ke o krizi francoskega in evropskega 
jeklarstva, je dobršen del krivde na
prtil Alžiriji, Jugoslaviji in Mehiki, 
ki naj bi lani na zahodnoevropski trg 
izvažale jekleno pločevino tudi za 
40 % pod domačimi cenami. Dum
ping in nelojalna konkurenca sta tu
di glavna krivca za zaton zahodnoev
ropske jeklarske industrije. Še leta 
1974 je v zahodnoevropskih jeklar-
nah delalo 795.700 delavcev, pred 
dvema letoma le še 422.200. Julija la
ni je šel v stečaj tudi drugi največji 
ameriški proizvajalec jekla LTV. Po 
mnenju zahodnoevropskih strokov
njakov so vso krizo povzročile drža
ve v razvoju, ki so razvoj jeklarske 
industrije gradile poredvsem na ce
neni delovni sili in zato prepoceni 
prodajale jeklarske izdelke in s tem 
zahodnoevropske proizvajalce potis
nile ob zid. Brazilija danes izdela več 
jekla kot Francija in izvaža kar polo
vico proizvodnje. Jeklarstvo ima 
prednostno mesto v gospodarskem 
programu te države, ki ima izredno 
rudno bogastvo in mora napeti vse 
sile za odplačevanje kakih 12 mi
lj ard dolarjev letno, na koliko so se 
povzpele obresti za 110 mia dolarjev 
brazilskih dolgov, Južna Koreja, ki 
se je opremila s supermodernimi je-
klarnami, prodaja dobro tretjino 
proizvodnje jekla, ostale količine je
kla pa spreminja v ladje in avtomo
bile, ki so daleč najcenejši na svetov
nem trgu. 

V izgubah so se znašli tudi iznajd
ljivi Japonci. Pocenitev dolarja in 
istočasno naraščanje vrednosti jena 
sta japonsko jeklarstvo, k i je s svoji
mi 350 tonami na prebivalca še ved
no prvo na svetu, potisnilo v izgube. 
Nippon Steel bo zaprl pet od dva
najst peči ter proizvodnjo zmanjšal 
za tretjino. Kawasaki, Sumitomo in 
Kobe Steel zmanjšujejo proizvodnjo 

in zaposlenost za petino, kar pomeni 
leta 1988 40.000 delavcev manj. Mo
dernizacija naj bi omogočila poveča
nje produktivnosti za 70 % in nove 
vzpone japonskega jeklarstva. Ja
poncem močno skače v hrbet Južna 
Koreja. Razmerje stroškov za delo
vno silo med Japonsko in Južno Ko
rejo je ena proti pet. Cena južnoko-
rejskega jekla je danes precej nižja 
od japonskega. 

Iz poročila komisije OECD je vid
no, da zaradi stagnirajoče svetovne 
porabe jekla, naraščajoče proizvod
nje držav v razvoju in subvencioni
ranje nerentabilnih jeklarn ni nobe
ne možnosti, da bi spravili v ravnote
žje ponudbo in povpraševanje. Kljub 
zmanjševanju proizvodnje jekla bo 
presežek jekla v začetku prihodnje
ga desetletja dosegel 180 mia ton ali 
petino celotne proizvodnje na svetu. 
Kaj naj to pomeni za jugoslovanske 
in našo železarno, si lahko predsta
vljamo. Pa vseeno jugoslovanska iz
najdljivost ne pozna meja!? 

Na jugoslovanskem trgu se je ne
nadoma pojavila precejšnja količina 
uvožene pločevine. Naši uvozniki so 
iznašli čarobno formulo in izkoristili 
dumpingške cene, k i smo jih med 
drugim povzročili tudi sami, in uvo
zili pločevino po izredno nizkih ce
nah. Ni izključeno, da smo uvozili la

stno pločevino za nekoliko višjo ce
no, kot smo jo prej prodali. Postavlja 
se vprašanje, če je jeklo sploh poto
valo v izvoz, kar bi tako tujim kot 
našim trgovcem povzročilo samo do
datne stroške. Toda taka transakcija 
je uspešna tudi, če je opravljen tran
sport čez mejo in nazaj, saj pri tem 
zaslužijo transportne organizacije in 
carina. Tuji in naši trgovci si manejo 
roke in seveda je zadovoljna tudi na
ša predelovalna industrija, ki je do
bila poceni pločevino. Dovoljenja za 
uvoz jekla ni težko dobiti, saj ga 
med drugim potrdijo tudi železarne 
v posameznih republikah. Baje sta v 
te posle zapleteni tudi jugoslovanski 
železarni, k i na ta način rešujeta 
svojo kožo, čeprav dobivata velike 
subvencije iz sklada za nerazvite. 
Naši južni sosedje so spoznali, da la
žje pridejo do denarja s trgovanjem 
kot z delom. Špekulacije na neenot
nem jugoslovanskem trgu so znana 
stvar. Kdor se prvi znajde, je vedno 
na boljšem. Zato bi bilo bolje, da se 
tudi naša TOZD Ploščati program 
prelevi v trgovsko organizacijo in se 
tako brez napora izkoplje iz krize. 
Zgleda, da je to v Jugoslaviji, poleg 
nepokritih menic, edini še uspešen 
način gospodarjenja za izhod iz kri
ze. Če pomislimo, kakšne napore, 
sklepe in ukrepe za izhod iz križe si 
izmišljamo mi Jeseničani, bi lahko 
dejali, da so nas naši južni bratje 
prekosili. Tone Strajnar 

Po sklepu odbora za delovna razmerja TOZD Družbeni standard 

o b j a v l j a m o 

prosta dela in naloge 

TEHNOLOG ZA PREHRANO, šifra 9010, U - 5, 18. kat., 1 oseba 
Pogoji: 
— dipl. ing. živilske tehnologije ali ing. živilske tehnologije ali višji sa

nitarni tehnik, 
— 1 leto delovnih izkušenj, 
— poskusno delo 3 mesece. 

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 
osmih dneh na kadrovski sektor Železarne Jesenice, Cesta železarjev 8, z 
oznako za TOZD DRUŽBENI STANDARD. 

Obvestila kolektivu 

Razpored d e ž u r n i h Ž e l e z a r n e 

OD 7. DO 13. SEPTEMBRA 
7. septembra, Marin GABROVŠEK, poslovodni odbor, Bled, Ribenska 8 

c, f§|> 78-157. 
8. septembra, Vitomir GRIČAR, Valjarna debele pločevine, Jesenice, Ti

tova 2, <f§> 81-279. 
9. septembra, Jernej HOČEVAR, prodaja.Jesenice, Kejžarjeva 38, 1§? 

82-118. 
10. septembra, Anton KELVIŠAR, Žičarna, Jesenice, C. na Golico 16, <P> 

82-475. 
11. septembra, Tomaž KAVČIČ, Vratni podboji, Radovljica, Langusova 

12. septembra, Sašo KAVČIČ, Hladna valjarna Jesenice, Jesenice, Tito
va 85, "S? 81-413. 

13. septembra, Jože K O B E N T A R , kadrovski sektor, Hrušica 19. 
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. 

D e ž u r n i za v z d r ž e v a n j e v Ž e l e z a r n i 

Datum: Dnevni: Nočni: 
Ponedeljek — 7. 9. 
Torek — 8. 9. 
Sreda — 9. 9. 
Četrtek — 10. 9. 
Petek — 11. 9. 
Sobota — 12. 9. 
Nedelja — 13.9. 

Franc Bassanese 
Klavdij Mlekuž 
Rado Legat 
Aleš Soklič 
Dušan Šmid 
Aleš Robič 
Bojan Fine 

Milan Ravnik 
Zvonko Medja 
Sašo Dolžan 
Jože Ravnik 
Zdenko Cund 
Marjan Erman 
Miroslav Zupan 

S l u ž b a obratne ambulante 
Od 7. do 12. septembra bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar in III. 

obratna ambulanta — dr. Bernarda Benedik — Til i . 
POPOLDNE: IV. obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Dispanzer za borce: dr. Ivica Vreš od 13. do 14. ure. 
V soboto, 12. septembra, samo dopoldne: IV. obratna ambulanta — 

dr. Ivica Vreš. 
ZOBNE A M B U L A N T E : 
DOPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar in III. zob

na ambulanta — mag. dr. stomat. Bela Gazafi. 
POPOLDNE: II. zobna ambulanta — dr. stomat. Alojz Smolej. 
Za borce od 13. do 14. ure. 
V soboto, 12. septembra, samo dopoldne: II. zobna ambulanta — dr. sto

mat. Alojz Smolej. 
V kartoteki obratne ambulante sprejemamo knjižice dopoldan od 6. ure 

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

ure. 

D e ž u r n i v Vatrostalni 
5. in 6. septembra, Anton MOHORČ, Jesenice, Kurirska 1 a, © 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. 

Nagrajevanje izjemno pridnih učencev — 
otrok naših delavcev 

Odbor za kadre in družbeni standard pri delavskem svetu Železar
ne je na svoji 15. seji 16. julija med drugimi sprejel tudi sklep o NA
G R A J E V A N J U IZJEMNO PRIDNIH UČENCEV - OTROK NAŠIH 
D E L A V C E V . Ker je bila seja sredi julija, ko je bilo precej naših delav
cev in otrok na počitnicah, sklepa v »Železarju« vsi niso prebrali. Zato 
sklep ponovno objavljamo, naše delavce, katerih otroci izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev te nagrade, pa vabimo, da se zglasijo na kadrov
skem sektorju — soba 13 ah telefonirajo na <Jg? 20-11. 

»Odbor je skleni, da se učencem — otrokom naših delavcev, ki so 
bili vsa leta osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja odli
čni, nimajo pa nobene štipendije, podeli mesečna nagrada v višini po
lovične poprečne štipendije določene usmeritve. 

Šolski uspeh se letno preverja in mora biti v srednji šoli najmanj 
prav dober, na višji in visoki šoli pa poprečna ocena 7,8, sicer pravico 
do nagrade učenec oziroma študent izgubi«. 

Nova lužilna linija (foto: I. Kučina) 

Razpis 
za ž e r j a v o v o d s k i t e ž a j 

V jesenskem času bomo organizirali žerjavovodski tečaj za delav
ce TOZD in delovne skupnosti Železarne Jesenice. Pogoji za vpis so 
naslednji: 

• kandidati morajo biti vsaj eno leto zaposleni v Železarni Jese
nice, 

• imeti najmanj šest razredov osnovne šole, 
• imeti odslužen vojaški rok, 
• izpolnjevati psihofizične zahteve. 

Kandidati dobijo obrazce (prijave) pri personalnih delavkah 
obrata. Obrazce pravilno in čitljivo izpolnijo in jih nato vrnejo perso
nalnim delavkam 
do 8. septembra 1987. 

Prosimo, da kandidati upoštevajo navedeni rok, ker poznejših 
prijav zaradi organiziranih zdravniških in psiholoških pregledov ne 
moremo upoštevati. 

Železarna Jesenice 
kadrovski sektor 
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Analizo minimalnih življenjskih stroškov za tričlansko družino v juniju 
letos je obravnaval tudi sindikat Železarne, zato smo njegovega predsednika 
Eda Kavčiča vprašali, kaj bo sindikat naredil, da bi bilo delavcev, ki imajo 
manjše osebne dohodke, kot so minimalni življenjski stroški, čim manj. 



Odbori za gospodarstvo 
Odbor za gospodarstvo v TOZD Tehnične dejavnosti je na 3. seji 13. av

gusta obravnaval polletno poslovno poročilo in predlog ukrepov za sanacij
ski program. TOZD sicer ni poslovala z izgubo, saj je čisti dohodek v višini 
3.568 milijonov din razporedila ne le za osebne dohodke, temveč tudi za 
sredstva rezerv in skupno porabo, vendar je ustvarila za 4,3 % manj celotne
ga prihodka, kot je načrtovala. Stroški poslovanja so znašali 20.828 milijo
nov din (67 % več kot v enakem obdobju lani), v okviru te vsote pa znaša 
amortizacija 7 % oziroma 1380 milijonov din. Ustvarili so 5.830 milijonov din 
dohodka, kar predstavlja 85,9 % načrtovane vsote. 

Ukrepe, ki j ih je sprejel delavski 
svet Železarne za sanacijo stanja od
bor podpira, seznanil pa se je tudi z 
ukrepi, k i j ih je pripravilo vodstvo 
TOZD. Ukrepi se nanašajo na izbolj
šanje stanja delovnih naprav in na 
zagotavljanje takšnega obratovalne
ga časa, ki bo omogočal doseganje 
družbenega plana v proizvodnih 
TOZD. Omogočiti morajo izvajanje 
sanacijskih programov v proizvod
nih TOZD. Odbor podpira program 
za omejevanje oziroma zniževanje 
stroškov v TOZD Tehnične dejavno
sti. Ob tem ugotavlja, da bo izdelani 
rebalans plana velikih popravil, re
montov, investicijskega vzdrževanja 
in rezervnih delov omogočil boljše 
načrtovanje in spremljanje stroškov 
ter načrtovanje del in finančnih 
obremenitev po mesecih. Odbor me
ni, da je dosledno potrebno zniževati 
delež tujih izvajalcev: z boljšim ope
rativnim planiranjem in delitvijo de
la je treba zagotoviti prerazporeja-
nje dela. Iz razdelanih programov so 
vidne tako naloge kot obveze in od
govorni izvajalci. Potrebno je le 
vztrajati pri odgovornosti za realiza
cijo ukrepov. Program je sestavljen 
tako, da bo možno mesečno sprem
ljati doseganje ciljev. Odbor bo z 
analizo uresničevanja ukrepov se
znanjal delavski svet TOZD Tehni
čne dejavnosti. 

Odbor je soglašal tudi s predlo
gom, da se za zbiranje odpadnega 
srebra prizna maksimalna stimula
cija v višini 20 % od fakturirane 
vrednosti. Tak sklep opravičuje dej
stvo, da je postopek zbiranja dokaj 
težak. Do prihodnje seje pa bo, na 
zahtevo članov, odboru posredovan 
tudi spisek vseh odpadnih surovin, 
ki se v Železarni zbirajo in njihove 
cene. Pripravljen bo tudi spisek os
novnih sredstev, ki so bila v prvem 
polletju dana v obratovanje. Infor
macije o kolavdiranih sredstvih bo
do v prihodnje podane kvartarno. 

V zvezi z informacijo o inventurah 
v skladiščih 73 (kisikarna), 82 (insta
lacija) in 89 (transport) je odbor 
sprejel naslednji, nekam skrivno
sten (ne ve se, ali je inventura poka
zala, da v skladiščih vse v redu, ali 
obratno) sklep: »Odbor predlaga de
lavskemu svetu, da poročilo o inven

turi obravnava in sprejme ustrezen 
sklep.« 

Na dnevnem redu odbora se je 
znašlo tudi več prošenj za pomoč, na 
osnovi katerih je odbor, kot je že na
vada, podaril TVD Partizan z Blej
ske Dobrave in Turističnemu dru
štvu Žirovnica (za organizacijo tom
bole na Poljanah oziroma srečolova 
na »Živinorejskem balu«) po en 
manjši komplet orodja v približni 
vrednosti 20.000 din, Balinarskemu 
klubu Jesenice pa odpadne gumija
ste trakove (ki so za Železarno neu
porabni) za balinišče v Bazi. Za po
trebe Planinskega društva Gorje bo
do v delavnicah te TOZD po sklepu 
odbora v prostem času izdelali po
možno montažno gradbeno barako. 

Napravljen je bi l že tudi predračun 
za leseno pregradno steno z vrati v 
velikosti 7,20 x 2,70 metra, k i jo bodo 
v TOZD izdelali za Namiznoteniški 
klub Jesenice; 196.480 din. 

Uresničen je bil tudi sklep prejš
nje seje, da naj vsak obrat TOZD 
Tehnične dejavnosti podari nekaj 
dobitkov za tombolo H K Jesenice, 
vendar iz sklepov ni jasno, za kak
šne dobitke in vrednosti gre. 

Delegatu Transporta, k i ga je na 
prejšnji seji zanimalo, kakšna je 
možnost organiziranja skupine pro-
govnih delavcev v okviru Železarne, 
je bilo pojasnjeno, da do ustavitve 
martinarne in plavža takšne možno
sti ni. Na tej seji pa je isti delegat 
predlagal, naj se izdela organizacij
ski predpis, s katerim bo določen na
čin dela pri odstranjevanju snega v 
zimskih mesecih ter da naj se uredi 
kanal, na katerem bi bilo mogoče 
opravljati remonte lokomotiv na po
dročju Javornika, in določi prostor 
za garažiranje paletnih vozil. 

CSI—BL Šarža iz nove elektropeči (foto: I. Kučina) 

TOZD Okrogli program 

ZICARNA 

Izvršni odbor osnovne organizaci
je sindikata obrata Žicama se je se
stal 12. avgusta. 

Strinjali so se s sanacijskim načr
tom, opozorili pa so, da morajo v 
TOZD Talilnice večjo pozornost po
svetiti vlivanju PŽ kvalitet, ker pro
izvodnja patentiranih žic predsta
vlja približno četrtino njihove proiz
vodnje in je z ostalimi programi ne 
morejo nadomestiti. Da bodo lahko 
več izvažali, morajo Negotinu zago
toviti več vložka, ki ga bodo dobili z 
dodatnim delom na žičarskih strojih 
in na globinskih pečeh. Pri domači 
proizvodnji V A C žice bodo- morali 
preiti na navijanje ovoj do ovoja in 
na navijanje na večje enote. Le tako 
bodo lahko sledili zahtevam kupcev 
in ostali korak pred konkurenco. Pri 
proizvodnji E P P žice na novi liniji še 
niso dosegli predvidenih hitrosti, 
delno pa so rešili težave pri previja
nju na Elira stroju. V ukrepih za iz
boljšanje poslovanja je predvideno, 
da bi proizvodnjo E P P žice povečali 
še za 600 ton. Zaradi težav in neza-

gotovljenih naročil bodo to koločino 
težko dosegli, radi pa bi se j i pribli
žali, v skrajnem primeru tudi s pro
izvodnjo po stari tehnologiji.Za bolj
še rezultate bodo vse proste sobote 
dodatno delali na dopoldanski dnini 
in to delo tudi stimulirali. 

Dvanajstega septembra bodo pri
pravili piknik na Poljanah.za perma
nentne hokejske karte pa bodo pri
spevali po 5.000 din. 

~ ZEBUARNA 

Na 21.redni seji v četrtek, 5.avgu-
sta, so se člani izvršnega odbora os
novne organizacije sindikata obrata 
Žebljarna odločili, da za permanent
ne hokejske karte sindikat prispeva 
po 5.000 d-n. 

t. TOZD Komerciala 

Na sestanku izvršnega odbora os
novne organizacije sindikata TOZD 
Komerciala, ki je bil 15.julija, so se 
dogovorili o pomoči dvema sodelav
cema. 

DELOVNA SKUPNOST E • TKR - N 6 
Na dvanajsti redni seji izvršnega 

odbora osnovne organizacije sindi
kata delovne skupnosti za ekonomi
ko, tehnično kontrolo, raziskave in 
novogradnje, ki je bila v četrtek, 23. 
julija, so evidentirali kandidate za 
delegate v samoupravnih organih in 
se dogovorili o organizaciji izleta. 

Trinajsto sejo izvršnega odbora so 
sklicali v sredo, 19. avgusta. 

Kandidacijsko konferenco so sicer 
sklicali 7. avgusta, vendar se ne stri
njajo s ključem za evidentiranje 
kandidatov po sektorjih. Od CSI, k i 
je pripravil tak ključ, zahtevajo po
jasnilo. Ker v delovni skupnosti še 
ni izdelana mikroorganizacija delo
vne skupnosti, menijo, da bodo dele
gati verjetno morah pokrivati večje 
delovno okolje. Ta problem bodo re
ševali, ko bo znana mikroorganizaci
ja-

Sindikalna skupina OŠDČ in ON 
je na sestanku 18. avgusta dala pri
pombe na delovanje sindikata v Že
lezarni in zahteva nanje odgovore. 
Menili so, da ni osnovna naloga sin
dikata, da pripravlja piknike, izlete 

in tekmovanja, temveč da aktivno 
sodeluje pri reševanju življenjsko 
pomembnih odločitev in aktivnosti v 
zvezi z vsakdanjim življenjem in de
lom vseh železarjev. Sindikat bi mo
ral aktivneje sodelovati pri odpra
vljanju težav in saniranju izgub v 
Železarni. 

Člane izvršnega odbora je tudi za
nimalo, kaj je sedaj s prekategoriza
cijo. S_trokovnjaki vedno bolj zapuš
čajo-Železarno, na ERC bo kmalu 
kritično primanjkovalo sposobnih 
ljudi, prav tako v obratu Valjarna 
debele pločevine. A l i kaj ukrenemo, 
da bi j ih zadržali? 

Komisija za šport je pripravila šti
rideset permanentnih vstopnic za 
hokej. Za vsako bodo prispevali po 
5.000 din. 

TOZD Tehnične dejavnost] i 

TRANSPORT 

V torek, 11. avgusta, so se na šest
najsti seji sestali člani izvršnega od
bora osnovne organizacije sindikata 
obrata Transport. Tudi oni so evi
dentirali kandidate za delegate v sa
moupravnih organih in delegacijah 
za skupščine samoupravnih interes
nih skupnosti. V skladu z dogovorom 
na ravni TOZD bodo za permanent
ne hokejske karte prispevali po 
3.000 din. 

(Iz »Programa samoupravnih aktivnosti za avgust« — na
daljevanje) 

TOZD Ploščati program 

Nadaljujemo s povzetki zapisnikov iz obrata H V B : SDS v 
adjustaži 1, 2 in 3 ter strojna adjustaža 1, 2 in 3 so imele zelo 
podobne pripombe v zvezi s poslovanjem v prvem polletju. 
Povzemamo jih po skupni prilogi, k i je bila priložena k njiho
vim zapisnikom. V razpravi so največ pozornosti namenih 
ukrepom, k i j ih je predložil vodja obrata H V B . Z njimi se sicer 
strinjajo, obenem pa ugotavljajo, da se je obrat H V B ravnal v 
skladu z usmeritvami in plani in j ih v tem obdobju tudi dose
gal. Vzroki za motnje, zaradi katerih je treba izboljšati poslo
vanje — sem štejejo vložek, vzdrževanje in kadre — so po nji
hovi oceni izven vpliva tako delavcev kot tudi vodstva obrata 
H V B in praktično predstavljajo problem v celotni Železarni. 
»Zato je še težje razumeti,« pravijo, »da je TOZD Ploščati pro
gram, kamor organizacijsko spada H V B , dosegel kar 63 % ce
lotne izgube v ŽJ«. In nadaljujejo: »Ali je bilo treba čakati pol 
leta, da se je ugotovilo, kako se dosega proizvodnja? Kako so 
posamezni obrati reagirali na nedoseganje planskih zadolži
tev? Kakšni so bih ukrepi posameznih vodij, vodstva TOZD 
Ploščati program, kje je osebna odgovornost, kakšen je kon
kretni program rešitve iz nastalega položaja, ali bodo res 
80-odstotni osebni dohodki; to je vrsta vprašanj, k i so j ih na 
SDS postavili posamezni razpravljalci. Izgleda, da se vsi enako 
resno ne zavedamo, v kakšnih časih živimo, in koliko pomeni, 
če vsak svoje delo vestno opravlja.« »In ne nazadnje ugotavlja 
večina delavcev, razočaranih, ker je TOZD posloval z izgubo«, 
končujejo svoj zapis, »so ugotovljeni in predlagani pogoji, da 
se izboljša stanje v H V B praktično tisto, kar so oni zahtevali. 
Tudi obljubljeno j im je bilo, da bo to rešeno, preden so glasova
l i ZA, ko je bil referendum o združitvi.« Na sestankih posamez
nih SDS v adjustaži je bilo postavljenih še nekaj drugih vpra
šanj. SDS adjustaža 1 in strojna adjustaža 1 vprašujeta, zakaj 
se je šlo v predelavo SUSL linije (iz 610 na 510 mm), če povezo
valna linija na SSSL še ni gotova. Sedaj morajo namreč mate
rial za firmo »Filip Klajič« povezovati ročno, kar pa je zelo ne
varno (debelina do 2,8 mm). SDS adjustaža 2 in strojna adju
staža 2-vprašujeta, zakaj delovno mesto 4274 ni dobilo dodatka 
za deficitarnost. Ker delo na tem delovnem mestu poteka pod 
zelo težkimi pogoji, je zanj težko dobiti delavca. Tehtalke na 
T-5 zanima, zakaj ne dobe 100 % premije. Obe skupini tudi 
vprašujeta, zakaj ni težav pri prevrednotenju delovnih nalog 
za obrate Valjarna bluming stekel, Valjarna debele pločevine 
in Hladna valjarna Jesenice, pojavljajo pa se pri prevrednote

nju v njihovem obratu, čeprav v okviru TOZD najbolj uspešno 
posluje. Predlagali so tudi, naj bi zaradi onesnaževanja okolja 
viličarje predelali na električni pogon ter da naj se čimprej re
ši problem povezovalne linije na SSSL. SDS strojna adjustaža 
3 in adjustaža 3 podpirata zamisel inženirja Cundriča, k i je že 
večkrat predlagal, da bi na vseh strojih namestili opozorilne 
table in tako prispevali k zmanjšanju števila nezgod. Tudi ti 
dve SDS vprašujeta, kaj je z novo povezovalno linijo na SSSL 
in kdo bo krivec, če bo prišlo do nezgode pri ročnem adjustira-
nju. Opozarj ata tudi na izredno slabo kvaliteto rokavic in vpra
šujeta, čemu je treba na pranje oblek čakati dva meseca. SDS 
valjarna 1 želi, da bi se izdelalo posebno poslovno poročilo za 
njihov obrat, da bi se videlo, če so glede na dosežene plane 
uspešno ali neuspešno poslovali. Ugotavljajo, da je poslovni re
zultat po reorganizaciji ZJ slabši kot prej, zaradi česar se seve
da postavlja vprašanje, kako to, ko pa se je pred referendu
mom zagotavljalo, da bo obratno. Obrat H V B je bil deležen še 
posebne kritike, saj so reorganizacijo na referendumu zavrnili 
in je bila sprejeta šele po ponovljenem referendumu. »Ali na 
tak način sploh lahko še pričakujemo zaupanje delavcev v od
govorne ljudi v ŽJ«, se vprašujejo. Pod razno delavci Z R M na
čenjajo vprašanje nadurnega dela ter delovne in tehnološke di
scipline. Takole pravijo: »Čeprav je bil od vodje obrata že izdan 
odlok o izboljšanju stanja v oddelkih (zmanjšanje števila na
dur, povečanje delovne in tehnološke discipline), vse kaže, da 
se to »striktno« izvaja le v oddelku valjarne. Delavci valjarne 
so nezadovoljni, ker se temu ne posveča pozornosti tudi v dru
gih oddelkih. Od vodja obrata želijo odgovor, kako sploh lahko 
pride do tolikšne razlike med posameznimi oddelki! Ah se res 
samo na Z R M lahko optimalno razporeja delavce, kljub po
manjkanju zaradi odsotnosti (letni dopust) in koriščenja pro
stih dni. Če neka disciplina velja za enega, potem naj za vse — 
ah pa za nobenega. Zato člani pričakujejo, poleg odgovora, tudi 
večjo kontrolo vodje obrata nad izvajanjem vseh ukrepov po 
posameznih oddelkih. Zanima jih, zakaj se pri obnovi kopalnic 
ni uredilo tudi stranišče v mah garderobi, k i je že dalj časa za
klenjeno, češ da ni vode. Posebej izpostavljajo tudi problem 
vzdrževanja sklopk. Menijo namreč, da odgovor vodje vzdrže
vanja Valentina Markeža ni na mestu, ker po njihovi oceni za
govarja prijavljeno inovacijo. Vzdržnost amanskih sklopk bi 
bila večja, če bi j ih preventivno vzdrževali. Tudi zastoji se niso 
zmanjšali, pač pa so se povečali — 'na račun ene zaribane 
sklopke'. »Markež naj poda tudi odgovor«, pravijo, »zakaj se že 
po prejšnji pripombi (s prejšnjega sestanka SDS) preventiva 
izvaja samo na »inovacijskih« sklopkah, amanske pa so pre
puščene same sebi, da 'čimprej zaribajo'. «In dodajajo: »Glede 
podaljšanih zastojev, ko zariba Y U sklopka, pa lahko Markež 
pride vprašat tudi valjavce Z R M ogrodja.« Podobno kot SDS v 
adjustaži ter SDS valjarna 1 tudi SDS valjarna 2 ni zadovoljna 
z odgovorom na postavljeno vprašanje. Njeno vprašanje se je 
nanašalo na delo zunanjih firm v Železarni. Meni namreč, da 
je nadzor nad delavci teh firm (Metalna Maribor, Hidromonta-
ža) zelo slab, »če sploh je«. Omenjajo predčasne izhode itd., ča

kajo pa tudi še na odgovor o 'tehničnih izboljšavah' ob valjanju 
neobrezanega materiala na Z R M . Tudi ta SDS prosi, da se ji 
posredujejo podatki, kako so poslovah ostali obrati v TOZD 
Ploščati program, in to za vsak obrat posebej. Pod razno zahte
va, da se kolobarji jekla, ki se lužijo na lužilni liniji, obvezno 
povezujejo z dvema povezovalnima trakovoma. Številke kolo
barjev naj se pišejo tudi ob strani kolobarjev. Opažajo namreč, 
da se pojavlja vse več kolobarjev s potrganimi povezovalnimi 
trakovi in zabrisanimi številkami. Pripombe imajo tudi na nor
mativ posade Z R M v sistemu 4 +1, k i bi ga morali s 16 spreme
niti na 18 delavcev. Problemi s pomanjkanjem delavcev se po
javijo zlasti v času letnih dopustov, ko je tudi več bolniške 
odsotnosti kot sicer, imajo pa tudi precej (na ZRM) dodatnega 
dela (npr.: črpanje odplak iz kanala, menjava sodov z goščo 
Z R M v kleti, transport sodov v Jeklarno itd.). SDS valjamo 3 
motijo visoki transportni stroški, omenjeni v poslovnem poro
čilu. Pod razno pa postavlja naslednje vprašanje: »Kakšne so 
bile premije in nagrade, ker je bila Jeklarna 2 zgrajena v pred
videnem roku?« 

Iz OBRATA VALJARNA DEBELE PLOČEVINE smo pre 
jeh zapisnike vodstvo obrata, proga 2400-1 in 2, adjustaža 400 
— 1 in 2, OTOP in oprema. SDS vodstvo obrata je polletno po
slovno poročilo sprejelo »zavedajoč se izredno resnega položa
ja našega obrata in Železarne«, medtem ko ostale SDS niso 
i m e l i v zvezi s to točko nikakršnih pripomb. Bilo pa je več 
vprašanj pod točko razno. SDS proga 2400 — 2 pod razno vpra
šuje, »kako se bo organiziralo obratovanje, kadar bo spet 
manjkalo vložka«. Takole pravijo: »Delo na 12 ur dnevno ne 
pride več v poštev — prav tako ne delo v sistemu »8 ur dela — 
8 ur prosto«, pa tudi za ogrevne peči je zelo slabo, če se 
ustavljajo prepogosto. Na pripravi dela je treba bolj paziti na 
program valjanja. Zdaj se pogosto dogaja, da gremo po valja
nju srednjega in še ozkega programa nazaj na široki program. 
Take plošče so potem pogosto izven tolerance, posebno na sre
dini. A h je res potrebno delati na tehtnici v adjustaži nadure 
(oziroma 16 ur), ko pa se delo organizira tako, da so na nočni 
izmeni delali samo do polnoči (13. avgust 1987). »Zanima j ih tu
di, kdaj bo izdelan nov zaboj, ki ga potrebujejo za pločevino, s 
katero pokrivajo slabe. Nabavili bi radi tudi košaro za odlaga
nje umazanega perila. Na sestanku SDS TOP so se pod razno 
rezalke pritoževale, da ne razpolagajo z zadostnim številom 
različnih diz in da zato prihaja do slabih rezov. Opozorili so tu
di na odhajanje delavcev v druge obrate, ne da bi vodstvo obe
nem poskrbelo tudi za ustrezno nadomestilo teh delavcev, pa 
tudi na slabe osebne dohodke. Menijo, da sami niso v celoti 
krivi za neizpolnjevanje planskih obvez. SDS odprema se pod 
razno pritožuje nad delom proge, češ da se j im v skladišču na
bira vse več materiala, k i ga kupci zavračajo zaradi neustrez
nih dimenzij. Zelo so nezadovoljni tudi z osebnimi dohodki. 
Pravijo, da so v drugih delovnih organizacijah dobili delavci za 
počitniško delo več, kot pri njih delavec z deseto kategorijo. 

(se nadaljuje) 
Center za samoupravljanje in informiranje — Božidar Lakota 
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Odvzem krvi in krvodajalec 
Darovanje krvi je najbolj nesebična in humana oblika pomoči sočlove

ku, zato je vodilo pri uresničevanju tega cilja, da naj vsak zdrav človek da
ruje vsaj enkrat svojo kri. 

Kdo je-krvodajalec? 
Krvodajalci so lahko vse zdrave 

osebe v starosti od 18 do 60 let. Zdra
vje krvodajalcev ugotavlja zdravnik 
Zavoda za transfuzijo krvi SRS. Na
men zdravniškega pregleda je dvo
jen: 

— da se zavaruje darovalec, ker 
sme dati kr i samo zdrava oseba; 

— da se zavaruje prejemnik, ker 
vemo, da se nekatere bolezni lahko 
prenesejo na prejemnika s krvjo 
osebe, k i je to belezen prebolela, če
prav je ob odvzemu kr i zdrava. 

Vsakemu krvodajalcu opravi 
zdravstvena ekipa laboratorijske 
preiskave in klinični pregled. Z labo
ratorijsko preiskavo se orientacijsko 
določi krvna skupina in hemoglobin, 
v ustreznem laboratoriju pa še Rh 
faktor, Wasermanovo reakcijo (prei
skava na lues) in Australia antigen 
(antigen hepatitis B) ter od leta 1987 
prisotnost protiteles na virus, ki pov
zroča AIDS. 

Z rezultati laboratorijskih prei
skav pride krvodajalec k zdravniku, 
na razgovor in klinični pregled. Po
sebno pomembni so podatki o vseh 
prebolelih boleznih, zlasti o preboleli 
tuberkulozi, malariji, sifilisu. Pr i 
prebolelih akutnih infektih (prehlad, 
angina, gripa, ipd. . .) zdravniki sve
tujejo nekajtedenski premor. Po pre
boleli zlatenici naj bo premor vsaj 5 
let. Dajanje krvi odsvetujejo bolni
kom, ki so preživeli srčni infarkt, k i 
bolujejo zaradi zvišanega krvnega 
pritiska, alergije, epileptičnih napa
dov, duševnih motenj, pri akutnih 
obolenjih in v nosečnosti ter pol leta 
po porodu. 

S pregledom srca, merjenjem krv
nega pritiska, laboratorijskimi prei
skavami in po razgovoru s krvoda
jalcem (anamneza) si zdravnik 
ustvari celovito sliko zdravstvenega 
stanja, na osnovi katerega določi ko
ličino odvzete krvi. 

Kako se odvzame kri? 
Krvodajalcu odvzamejo kr i z obi

čajno venepunkcijo, plazmoferezo 
ali citoferezo. Venopunkcija je običa
jen odvzem krvi, ki se pri terenski-
potujoči transfuziološki ekipi najpo
gosteje izvaja, medtem ko je fereza 
poseben način odvzema krvi. Name
sto da bi krvodajalec dal polno kri, 
da samo specifično komponento: 
plazmo, krvne ploščice ah bele krv
ničke. Pri plazmoferezi odvzamejo 
krvodajalcu samo plazmo, krvničke 
pa mu vrnejo. Tak način odvzema 
plazme izvajajo zaradi velikih po
treb po plazmi. Citofereza pa je odv
zem krvnih telesc (trombocitov ah 
levkocitov). To je nekoliko daljši po
stopek (3 do 4 ure) in se izvaja le v 
stacionarnih zavodih. 

Odvzeta kri se hrani pri +4° C do 
+ 6° C in je uporabna 21 dni. Uporab
nost posameznih krvnih sestavin pa 
se ob ustreznem konzerviranju (kot 
je bilo opisano v prejšnjem sestav
ku) lahko občutno podaljša. 

Pri odvzemu krvi lahko pride pri 
krvodajalcih do reakcije, k i je najpo
gosteje posledica strahu, slabega 
zraka v prostorih, lakote ipd. . . Re

akcija se kaže v povečani nervozno-
sti, hitrejšem dihanju, slabo tiplji-
vem in počasnejšem pulzu, zniža
nem krvnem pritisku, rahlem znoje
nju, slabosti, bruhanju. Vs i ti znaki 
se lahko stopnjujejo do nezavesti. 

Osebje, ki sestavlja ekipo za odv
zem krvi, te znake dobro pozna in ob 
vsakem pojavu »slabosti« hitro in 
pravilno reagira (znižano vzglavje, 
svež zrak ipd...) Do reakcije pride 
lahko nekaj ur po odvzemu krvi. Za
to so krvodajalci na odvzemni dan 
prosti, da ne bi prišlo med opravlja
njem dela do raznih poškodb. 

Po odvzemu krvi priporočajo stro
kovnjaki Zavoda za transfuzijo krvi 
v Ljubljani sladek napitek, lahko 
prebavljivo enolončnico ah sendvič 
in veliko tekočine (ne alkohola). 

Mnogi krvodajalci se tudi sprašu
jejo, ali se pri dajanju krvi lahko 
okužijo z virusom AIDS. Odgovor je 
NE, kajti pri odvzemu krvi se s pro
stovoljnim krvodajalcem ravna po 
vseh medicinskih pravilih, tako da 
ne more priti do okužbe (igle in vsi. 
drugi sistemi, ki pridejo v kontakt s 
krvodajalcem, so za enkratno upo
rabo, zaščita medicinskega osebja 
ipd.). 

Da bomo to utemeljitev lažje razu
meli, posredujemo samo še nekaj os
novnih ugotovitev o bolezni AIDS: 

KAJ JE AIDS? 
AIDS — Aquired Immune Defici

ency Syndrom — sindrom pridoblje
ne imunske pomanjkljivosti — je 
nalezljiva bolezen, ki jo povzroča vi
rus H T L V III/LAV. Ta virus napada 
v organizmu celice, k i so odgovorne 
za ustrezno imunsko odzivnost in za
vre njihovo delovanje. 

KJE NAJDEMO VIRUS? . 
V krvi, spermi, slini, solzah, mo

žganski tekočini, bezgavkah in mo-
žganovini. 

NAČIN OKUŽBE? 
Do okužbe z AIDS lahko pride za

radi določenega načina življenja: 
— s spolnim kontaktom z okuže

no osebo (homoseksualno, biseksu-
alno), 

— z okuženo krvjo in produkti kr
vi (po prejemu krvi in krvnih pro
duktov, če niso pregledani), 

— z okuženimi instrumenti (zlasti 
narkomani, ki si droge vbrizgavajo v 
žilo, če si pribor medsebojno izposo
jajo), 

— od okužene matere na otroka. 
KDAJ POSUMIMO NA AIDS? 
Na AIDS posumimo pri bolniku, k i 

ima več kot "tri mesece naslednje 
znake: 

— shujša za več kot 10 % normal
ne telesne teže, 

— kronična driska, 
— povišana temperatura, 
— povečane bezgavke in vranica. 
KAKO UKREPAMO OB POJAVU 

BOLEZNI? 
— bolnika obvezno zdravimo, 
— bolezen obvezno prijavimo za

radi odkrivanja vira okužbe, 
— izvajamo ukrepe za prepreče

vanje širjenja bolezni. 

KAKO PREPREČUJEMO ŠIRJE
NJE? 

Širjenje AIDS preprečujemo z na
slednjimi ukrepi: 

— s pregledom darovane krvi gle
de na prisotnost protiteles za virus, 
k i povzroča AIDS, 

— z zdravstveno-vzgojnim delom 
z okuženimi osebami, 

— z uporabo sterilnih medicin
skih pripomočkov in pripomočkov za 
enkratno uporabo, 

— z upoštevanjem vseh varstve
nih ukrepov pri osebah, k i so pri svo
jem delu izpostavljene možnosti 
okužbe, 

— z ustreznim uničevanjem kuž
nega materiala. 

ALI SE LAHKO Z DAJANJEM 
KRVI OKUŽIMO Z VIRUSOM 
AIDS? 

Ne, ker pri odvzemu krvi s prosto
voljnim krvodajalcem ravnamo po 
vseh medicinskih pravilih, tako da 
ne more priti do okužbe. 

ALI SE LAHKO OKUŽIMO KOT 
PREJEMNIKI KRVI OZIROMA 
KRVNIH SESTAVIN? 

Ne, ker je kr i vsakega krvodajalca 
pregledana na prisotnosti protiteles 
za virus, ki povzroča AIDS. 

Vsakdo, ki sumi na bolezen, ah ga 
je strah, da je okužen, naj se najprej 
javi svojemu zdravniku. Vsi zdravni
ki imajo ustrezna strokovna organi
zacijska navodila, da lahko pravilno 
ukrepajo. 

Pa se je spet začelo 
Novo šolsko leto vendar, da ne boste pomislili na kaj drugega, četudi 

morda ne bi bilo napak. 
Jesenice in ostali kraji v občini so se prvega septembra sicer zbudili ne

koliko bolj zaspano, odeti v rahlo oblačnost. Zato pa je bilo na cestah, poteh, 
ulicah, tistih, ki vodijo proti šolam, osnovnim, srednji, pa tudi proti vrtcem, 
kar se da živahno. Nekateri otroci so nestrpno pričakovali prvi šolski dan, 
posebno prvošolčki so bili nestrpni, tisti, malo starejši, pa z različnimi ob
čutki. Že spet ta šola, je marsikdo zagodmjal. 

Na cestah ob šolah in vrtcih pa ni
so bili samo otroci. Za varnost so po
skrbeli tudi delavci milice. Ne samo 
v opozorilo otrokom, da previdnostni 
nikoli n i . preveč, tudi staršem in 
ostalim starejšim je bila prisotnost 
delavcev milice v opozorilo, da je 
previdnost vedno na mestu. Ne zara
di miličnikov, zaradi varnosti udele
žencev v prometu, zaradi naših 
otrok, saj j ih na cestah še vedno pre
več umre. 

Tako se je spet začelo. Šola bo za 
deset mesecev usmerjala naše ži
vljenje, utrip, razmišljanja. In ko bo 
tudi tega šolskega leta konec, bo 

morda marsikdo pred dilemo, kam 
naprej? 

In če bi gledali napovedi jeseni
ških organizacij združenega dela, 
kako načrtujejo rast zaposlenosti v 
letošnjem letu, potem skrbi ni. Kar 
3,1 % rast načrtujejo, četudi je v ob
činski resoluciji krepko manjša — 
0,4 % rast zaposlenosti v gospodar
stvu, v negospodarstvu naj je ne bi 
bilo, oziroma bi bila le najbolj ute
meljena. Sicer pa je v gospodarstvu 
občine zaposlenih slabih 87 % delav
cev, v negospodarstvu pa dobrih 13 

Če pa pogledamo dejansko rast za
poslenosti v letošnjem prvem polle

tju v primerjavi z lanskoletnim-pov
prečjem, smo lahko zaskrbljeni — le 
0,2 % je bila, tako piše v poročilu 
strokovne službe skupnosti za zapo
slovanje Gorenjske Kranj. 

In sklep? Da je želja po kadrih 
očitno mnogo preveč, kot je dejan
skih možnosti, ali pa da kadrovske 
službe delajo na pamet. Da je občin
ska resolucija (verjetno še najbolj 
realna podoba možnosti in razmer 
na tem področju) še najbolj zadela? 
A l i pa so tako visoki plani potreb po 
kadrih dokaz, da smo od tehnološke 
posodobitve še zelo daleč ah pa, da 
je neizpolnjevanje teh planov (in iz
govor, da kadrov ni) dobro opravičilo 
za nedoseganje planov? 

Vsemu temu navkljub upamo, da 
mladih ne bo zapustila vnema za na
biranje znanja, kajti mladih z veliko 
znanja jeseniška občina res potrebu
je. 

Pa vesel začetek šolskega leta 
vsem skupaj! 

R K 

Pravo ozadje postopka in sodbe je bilo 
jasno potrjeno z besedilom, k i ga je Murray, 
član komisije utemeljil takole: »Revolucio
narni komunizem je postal svetovna sila in 
bi hotel zavladati celotnemu človeštvu. Pr i 
tem uporablja vse metode zarotništva, 
spletk, prevar, ponaredb, lažnivosti in ukan. 
Zato se mora vlada braniti komunizma pri 

j enih svetovalcih. Kjer je odgovornost naj
večja, naj bi bila tudi največja zvestoba_Op-
penheimer je vladi služil dvanajst let in bi 
bil lahko nevaren, zato je vprašanje njegove 
zanesljivosti vprašljivo. Razprava ni tekla o 
političnih mnenjih, temveč o človekovi ne
varnosti za državo. Do neke mere vsi ljudje 
ogrožajo varnost. Ne verjamem, da bi bilo 
potrebno Oppenheimerju dokazovati ogro
žanje varnosti.« 

Utemeljitev sodbe se je glasila: »Zakon o 
atomski energiji iz leta 1946 obvezuje člane 
komisije, da ugotavljajo značaj, zveze in 
zvestobo zaposlenih posameznikov. Nelojal
nost bi bila podlaga za disvalifikacijo. Dis
kvalifikacija je lahko samo enkratna. Razlo
gi za diskvalifikacijo so bistvene pomanj
kljivosti značaja in neprevidne osebne zve
ze. Po našem mnenju dr. Oppenheimer ni 
upravičen, da bi mu vlada in ta komisija še 

naprej zaupali. Izpričane in dokazane so te
meljne hibe njegovega značaja. Prav zato je 
dr. Oppenheimer ostal daleč pod sprejemlji
vo ravnijo.« 

Samo raziskovalec Henry Smith, član 
petčlanske komisije, je podal objektivno 
mnenje, k i se je glasilo: »Oppenheimer je 
ostal zvest in ni ogrožal varnosti. Jasno je, 
da nekdanje zveze in dejavnosti dr. Oppen-
heimerja niso bile bistvenega pomena z ozi-
rom na novo odkrite lažne dokaze. Vlada je 
poznala dr. Oppenheimerja že vrsto let in jo 
to ni nič motilo. Noben argument ni govoril, 
da bi bil dr. Oppenheimer neprimeren za dr
žavno službo. Po mojem mnenju sklepa 
komsije ni mogoče podpreti s pravično izra
bo dokaznega gradiva.« 

Procesa niso obnovili. Dr. Oppenheimer
ja so odpustili iz državne službe ter mu vzeli 
vsa polnomočja, k i j ih je imel kot višji vlad
ni svetovalec. Ostal je do konca nezanesljiv. 
Leta 1963 so mu na pobudo predsednika 
Kennedyja podelili nagrado Enrica Fermija, 
najvišje odlikovanje komisije za atomsko 
energijo. Toda predsednik Kennedy je bil še 
pred podelitvijo nagrade umorjen. Dr. Op
penheimer se je nasledniku Johnsonu za na
grado zahvalil s temi besedami: «Mislim, go-

spod predsednik, da ste potrebovali nekaj 
milosti in nekaj poguma, da ste danes pode
li l i meni to odhkovanje.« Štiri leta nato, 
1967, je dr. Oppenheimer umrl. 

A in H — bombe izdelujejo v 
ZDA zasebna podjetja... 

Atomske in vodikove bombe po licenci iz
delujejo na tekočih trakovih kot tovornjake. 
Jedrsko orožje po licenci atomske komisije 
izdelujejo industrijski velikani Monsanto, 
Chemical Company, Wester Electric Compa
ny, Dow Chemical Company, Bendix Corpo
ration in drugi. 

Izdelano orožje bi bilo lahko v celoti uni
čeno, z njim pa tudi tekoči trakovi, toda ra
zorožitve ne bi dosegh. Ameriški delegat 
Stassen je na razorožitveni konferenci v 
Genfu povedal, da je razorožitev nemogoča, 
z dobro voljo pa bi lahko dosegli nadzorstvo 
nad jedrskim orožjem. 

Oboroževanje je postalo največja kupči
ja. Tekma v oboroževanju zagotavlja dobi
ček in ustvarja milijone delovnih mest. 

Hans Bethe je v letu 1958 dejal: »Razi
skovalci in tehniki smo zapisani kot aktiva 
gospodarske bilance. Raziskovalec mora 
vzdrževati nezanesljivo oborožitveno ravno
vesje, po katerem bi bilo za vsako stran 
usodno, če bi pričela z vojno. Orožje naj se 
razvija, da bi preprečevalo vojno, če pa bi se 
ta vendarle vnela, naj bi s taktičnim orož
jem postala humanejša.« 

Po vojni so Sovjeti in Američani polovili 
vso raketno elito nemških raziskovalcev. 

Vpregli so j ih v sodobno raketno oborožitev. 
Mir so dosegale velesile z medsebojnim izsi
ljevanjem. Naš poklic je mir, so zatrjevali 
konstruktorji novih orožij. Vendar to geslo 
ni bilo resnično. Spodleteli so vsi poskusi, da 
bi se mir zagotovil drugače kot s kopičenjem 
vojnih grozot. 

Jedrsko orožje za vsakogar 

Nastop malih jedrskih sil ogroža že tako 
krhko stabilnost ravnotežja strahu med ve
lesilama. Jedrske sile, kot so Velika Britani- • 
j a, Francija, Indija, Izrael in Kitajska, pri
našajo v igro dvomljiva pravila. Po Sovjet
ski zvezi, k i je prvo atomsko bombo sprožila 
konec poletja 1949, je bila naslednja atom
ska sila Velika Britanija. Oktobra 1952 je 
eksplodirala v Avstraliji prva britanska 
atomska bomba in poleti 1957 na Velikono
čnih otokih prva britanska vodikova bomba. 
Leta 1960 je bila s svojim atomskim presku
som na vrsti Francija. Kitajska j i je sledila z 
atomsko bombo v letu 1964, s prvo kitajsko 
vodikovo bombo pa že leta 1967, istega leta 
pa so Francozi preskusih že tudi svojo vodi
kovo bombo. 

Te sile ubirajo ista pota kot ZDA med 
vojno. Razvoj je usmerjen v vojaško upora
bo. Da bi dosegle obogaten uran 235 in pluto
nij, morajo postavljati reaktorje in drage 
naprave za ločevanje izotopov. Za oboje pa 
je potreben gospodarski in raziskovalni po
tencial razvite industrijske sile. In samo 
druga pot — uranova bomba je lahko odprla 
možnost izdelave vodikovih bomb. 
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Davek človekove malomarnosti na cestah 
Pri reševanju poškodovancev storimo predvsem tole: 
— pazimo, da se ponesrečenci dodatno ne poškodujejo, 
— poškodovancem čimprej odvežemo varnostne pasove, 
— z rok, nog in telesa odstranimo predmete, ki preprečujejo izvla-

čenje, 
— po možnosti primemo ponesrečenca tako, da se telo naslanja 

na telo reševalca, 
— po delnem izvlačenju ponesrečenca ga drugi reševalec prime za 

noge, 
— pri izvlačenju pazimo na položaj glave in da se ne zvijajo roke 

in noge, 
— zdravnik oceni težo poškodbe ter odredi takojšen odvoz v bol

nišnico. 
V primerih, ko je poškodovanih več oseb, j ih moramo nujno razvr

stiti po težini poškodbe. Pomagati je treba najprej tistim, ki so najhuje 
poškodovani in pri katerih lahko vidimo, da je življenje neposredno 
ogroženo (izraženi znaki dušenja, vidna obilna krvavitev, nezavest, ve
like in težke vidne rane in poškodbe). 

Ko pričnemo nuditi prvo pomoč, moramo upoštevati naslednje: 
— najhuje niso poškodovani tisti, ki glasno kličejo na pomoč, se 

držijo za prsni koš ah trebuh in tisti, k i se nenormalno obnašajo, 
— najhuje poškodovani so tisti, k i so bledi, tiho ječijo, mirno leži

jo na tleh, lovijo zrak, gibi obraza in pogled sta pri njih topa, so zmali-
čeni in okoli njih je večja ali manjša mlaka krvi, 

— nezavestni ležijo kot brez življenja in se ne odzivajo na klice in 
dotike. 

Ta zadnja skupina bo imela prednost pri dajanju pomoči, nato ti
sti s hujšimi poškodbami, šele nato ostali. Pogosto se dogaja, da ni vid
nih poškodb, ki so povzročile smrt, ta pa je nastopila zaradi hudih no
tranjih poškodb. Za take poškodovance je značilno: 

— mrtvaška bledica, 
— prekinjeno dihanje, 
— utripa ni, 
— ob dotiku na levi strani prsnega koša ne čutimo bitja srca, 
— oči so motne, zenice zelo velike in nepremične, 
— telo je hladno, 
— udi in glava ter vrat so mlahavi, 
— mrtvaške pege se razvijejo pozneje, 
— takšen poškodovanec se nikakor ne odziva — verjetno gre za 

globoko nezavest. 

Slavko Tarman 
Jedrski raziskovalci 
S tragiko ovenčani kralji naših dni 29 



Recept za uspeh 
Potem, ko Edo Kavčič, predsednik IO KOOS Železarne, pojasni (glej Že-

lezar z dne 27. avgusta 1987), da smo sindikat mi in da bo sindikat tak, kot 
ga bomo oblikovali mi vsi, servira še recept, ki naj bi zagotavljal uspeh akci
jam za spreminjanje sedanjega stanja. Za slastno godljo, ob kateri naj bi si 
obliznili prste največji poznavalci kulinarične umetnosti, še zlasti reulsocia
lističnih kuhinj, in sladokusci še tako prefinjenega okusa, potrebujemo: ne
kaj žličk nenehnih prizadevnaj, nekaj žličk usklajevanja, ščepec skupnega 
truda, da dosežemo cilj, za katerega se dogovorimo, nekaj dekagramov tru
da za premoščanje nasprotij različnih interesov, čimveč znanja in izkušenj 
(že v fazi nastajanja predlogov) in vsesplošno mobilizacijo (vsi člani sindika
ta moramo mobilizirati vse delavce)? za konec pa moramo sprejeto odloči
tev čimbolj dosledno uresničiti, jo preizkusiti in po potrebi dopolniti (dodati 
žličko Vegete, če smo korektni!). 

Recept je sila preprost in vreden, 
da bi ga dr. Marek Lenardič povzel v 
svoji knjigi »Zlata pravila življenja«. 
A kaj (povzemam dalje po EK), ko se 
premalo trudimo, da bi stališča obli
kovali ob vsestranskem upoštevanju 
problemov, ko od svojih stališč ne 
odstopamo pod nobenimi pogoji (niti 
po temeljiti razpravi niti v primeru 
že sprejetih odločitev samoupravnih 
organov), ko se nekateri še potem, 
ko se dogovorimo, trudijo v nasprot
no smer (»Tako zagotovo ne pridemo 
nikamor!« vzklikne E K mimogrede). 

Namesto prazničnega slavja, bu
čnih ovacij, mlajev, vihrajočih za
stav, godbe, vsesplošnega rajanja, s 
katerim naj bi navdušene ljudske 
množice proslavile novo zmago, nov 
korak, novo etapo v nenehnem raz
voju delavskega samoupravljanja in 
socialistične demokracije, čaka 
funkcionarje in aktiviste težka mu
ka. Nobenega špalirja, parade, belo-
oblečenih deklic, ki bi j im v znak pri
znanja izročile vsaj šopek cvetja. 
Nobenih priznanj, ploskanja. Res, 
težko je danes življenje funkcionar
jev in aktivistov, ki so si s polno od
govornostjo nenehno prizadevali in 
se trudili, »zavedajoč se, da ima vsak 
predlog svoje dobre in slabe strani«, 
za narodov blagor; globoka je nehva-
ležnost ljudstva. 

»Prav mučno je že«, vzklikne E K , 
»da se nekateri dežurni krit iki ogla
šajo šele po sprejetem predlogu, na
mesto da bi svoje sposobnosti in zna
nje prispevali že v fazi oblikovanja 
predlogov ali delovnih rešitev.« In 
dalje: »Ob tem ne pozabijo vprašati, 
kje je sindikat, da bi zaščitil delavce, 
katerim se godi krivica in dajejo s 
tem vprašanjem problemom še po
sebno dimenzijo, saj si marsikdo mi
sli, da gre za resnično ignoriranje ta
kih problemov.« 

Na koncu članka, potem ko poja
sni »korektno« ponašanje sindikata 
na primerih prekategorizacije in 
ukinitve PDČ, E K poziva k sodelova
nju, korektnosti in ustvarjalnosti. 
Kot argument za korektnost pri pre
kategorizaciji na primer navaja, da 
»sindikat ni prav nič »zapečatil« za
deve, ampak se je korektno odločil, 
da počaka.do končne rešitve (na so
dišču združenega dela, op. BL), k i jo 
bo v celoti posredoval delavcem Že
lezarne v Železarju. 

S takšnim poenostavljanjem vpra
šanj, kot si j ih dovoli E K v svojem 
članku, se seveda ne moremo stri
njati. Da sindikat nismo »mi vsi«, da 
ni tak, kot ga oblikujemo »mi vsi«, 
se najbolje pokaže v mejnih situaci
jah, ob štrajih, ko sindikalna organi
zacija (»mi vsi«) praviloma razpade 
na ožjo organizacijsko strukturo, 
vodstva, ki se pojavljajo kot gasilec 
požara in samemu sebi prepuščeno 
članstvo. Tanjugova informacija v 
Delu, 27. avgusta navaja, da je bilo v 
prvih šestih mesecih letošnjega leta 
v naši državi 737 stavk, v katerih je 
po nepopolnih izračunih (manjka 
število udelžencev v 39 stavkah) so
delovalo 101.463 delavcev in da se je 
prvič zgodilo (v zagrebšekm Sljeme-
nu) da je stavko organizirala osno
vna organizacija sindikata (a pozabi
jo dodati, da v tej »prekinitvi dela« 
delavci sploh niso mogli delati, ker 
niso imeli surovine). »Sindrom Todo-
rovič« — tako je tisk na osnovi pri
mera Marije Todorovič, k i ob obisku 
Pulja ni hotela obiskati stavkajočih 
rudarjev v Labinu, etiketiral ravna
nje mladinskega funkcionarja, k i je 
obiskal funkcionarje v Strugi, ne pa 
ogorčenih občanov in mladincev v 
vasi Vevčani — je takorekoč pravilo. 
Praksa kaže, da so navadno neposre
den povod za štrajk osebni dohodki 
(Tanjug: »praviloma so najbolj kriti
čni izplačilni dnevi, še zlasti, če 
osebni dohodki ne pridejo pravoča
sno«), da pa so pravi vzroki mnogo 
globji (Tanjug: »segajo prav do kore
nin proizvodnih odnosov, v katerih 
še vedno ni odpravljen spor v zvezi z 
dejanskim upravljanjem družbene
ga kapitala v vseh razsežnostih in v 
vseh primerih«). Mar ti »globji vzro
ki« niso zadosten razlog za sklep, da 
sindikat, tak kot je ne le v Železarni 
temveč tudi drugje, ni zmožen pra
vočasno i n korektno opraviti svoje 
funkcije, k i je »predvsem v razvija
nju in varovanju avtentičnih intere
sov delavcev, k i so normativno izra
ženi v osnovnih samoupravnih aktih 

organizacije in širše družbe« (Lidija 
Mohar: Prekinitve dela v OZD, RCS 
pri RS ZSS, Lj . , 1984). 

E K meni, da na takšen način, ko 
se nekateri še potem, ko smo se že 
dogovorili, »trudijo v nasprotno 
smer«, da bi dokazali svoj prav, za
gotovo ne pridemo nikamor. Sam 
mislim, da s takšnim načinom raz
mišljanja, kot ga ima E K , ne bomo 
prišli nikamor. Ne gre namreč zgolj 
za različna mnenja (EK se distanci
ra od stališča, da bi bila različna 
mnenja nezaželena) niti zgolj za ra
zličnost interesov (sindikat se po be
sedah E K trudi premoščati tudi nas
protja različnih interesov), pač pa tu
di za nasprotnost in protislovnost in
teresov v. pravemu pomenu te bese
de. Ne gre le za to, da »ima pač vsak 
predlog svoje dobre in slabe strani«, 
pač pa za to, da določen predlog pri
naša posamezniku ali skupini škodo 
ah koristno odpira ali zapira mož
nost pri doseganju nekega cilja, pri-
viligiranega na račun drugega. In v 
takem primeru je od posameznika 
ali skupine nerealno pričakovati, da 
se bo zadovoljil zgolj z obljubo, da bo 
rešitev preizkušena in po potrebi do
polnjena v neki svetli prihodnosti, 
da se ne bo sedaj in tu — ne glede na 
to, katera posvečena oseba ah organ 
je nekaj sprejel — trudil, da dokaže 
svoj prav. Z manihejskim pogledom, 
po katerem naj bi aktivisti, funkcio
narji in najrazličnejši organi pred
stavljali sile luči, nekakšni »dežurni 
kritiki«, k i niso srečni, k i j im nekaj 
manjka, če nekaj kar povprek ne 
skritizirajo, pa sile teme, si pri reše
vanju konfliktnih situacij ne more
mo kaj prida pomagati. Realnost je 
realnost; pozivi, etiketiranja in tar
nanje tu ne pomagajo nič, Konsenz 
(dogovor, soglasje, »premostitev ras-
protja različnih interesov«) vselej ni 
mogoč, včasih je potreben tudi kom
promis. V primeru protislovnih inte
resov se konflikt reši tudi s popolno 
odpravo interesov ene skupine, s po
polno dominacijo ene skupine nad 
drugo. 

Ob vsem tem se odpira še neko 
drugo vprašanje, k i ga E K ne nače
nja: vprašanje moči (položaj v orga
nizacijski strukturi) posameznih 
skupin in posameznikov ter legitim
nosti interesov (skladnost interesov 
posameznikov ah skupin z interesi 
širšega organizacijskega okolja). Po 
eni strani gre za dejstvo, da imajo 
skupine, k i so v organizaciji na tistih 
ključnih položajih, ki j im omogočajo 
kontrolo nad pretokom informacij in 
alternativami v procesu odločanja, 
večjo moč, da uveljavijo svoje intere
se, po drugi pa gre za načelo, da naj 
bi imeli kot samoupravljalci vsi mož
nosti enakopravnega uresničevnja 
oblasti nad delom in na,d skupnim 
proizvodom tega dela. Prav uresni
čevanju tega načela bi moral name
niti sindikat posebno skrb. Ob vpra
šanjih, k i lahko povzročijo konflikt-
no situacijo, bi moral sindikat obve
zno voditi razpravo med delavci, ne 
pa da čaka, da bo to vprašanje načel 
in rešil nekdo drug namesto njega. 

Sindikat je prav tu, pri tej svoji os
novni nalogi, odpovedal, kar se ja
sno vidi na primeru prekategorizaci
je in PDČ. Funkcionarji in aktivisti 
se niso postavili na stran delavcev, 
čeprav prav področje nagrajevanja 
in urejanja delovnega časa spada 
med njihove vitalne interese, pač pa 
so se odločili, da »korektno« (do ko
ga? — ne do delavcev!) ob strani ča
kajo, da v prvem primeru vprašanje 
reši zunanja institucija (sodišče 
združenega dela), v drugem pa stro
kovna služba (analiza). 

Sindikat bi vsekakor moral, v smi
slu varovanja interesov delavcev, po
skrbeti za neko normalno proceduro 
pri prevrednotenju del in nalog. Že 
zama sintagma, k i jo je uporabil se
nat kranjskega sodišča združenega 
dela, namreč, da »so bih uporabljeni 
opisi del in nalog, k i so bih pač (pod
črtal BL) na razpolago« veliko pove 
in bi morala dati funkcioarjem in 
aktivistom marsikaj misliti. Legitim
nega opisa del in nalog, k i bi ga spre
jeli delavski sveti, namreč še sedaj 
nimamo, čeprav je bilo že leta 1978 
sklenjeno, da se izdela nov razvid 
del in nalog. Komisija za prevredno
tenje je svoje delo opravlja na osno
vi analitične ocene, k i je bila izdela
na po metodologiji, k i je bila na refe

rendumu zavrnjena. Kolikor je pri 
tem upoštevala poslovnik, k i predpi
suje postopek pri vrednotenju novih 
del in nalog in pri spremembah 
vrednotenja obstoječih del in nalog 
in k i predvideva strokovno sodelova
nje naslednjih oseb in služb: vodje 
TOZD oz. delovne skupnosti, oddel
ka za organizacijo dela, oddelka za 
nagrajevanje, oddelka za študij dela 
in časa, kadrovskega sektorja lahko 
samo ugibamo. V koliko primerih je 
tako določa poslovnik oddelek za 
študij dela in časa izdelal analizo de
la, ugotovil fizični napor in opravil 
druge meritve, k i so potrebne za pra
vilno vrednotenje del in nalog? Je bi
lo prevrednotenje sploh mogoče iz
vesti strokovno, v skladu s poslovni
kom, torej legitimno, če pa je bilo po 
oceni komisije potrebno prevredno
titi 90 % vseh delovnih mest v Žele
zarni?... In kaj ima pravzaprav v tej 
komisiji, k i naj bi svoje delo opra
vljala strokovno, opraviti predstav- -
nik sindikata, če ne to, da da svoj 
»politični žegen« na-vsesplošni P o r w 
te Rosso. 9 ™ 

Namesto da bi poskrbel za neko 
korektno proceduro pri reševanju ta
ko občutljivega vprašanja, kot je na
grajevanje, je sindikat na široko 
odprl vrata nestrokovnemu baranta
nju s kategorijami in tožbarjenju. O 
tem priča tudi priznanje strokovne 
službe v Železarni (Železar, 4. junij 
1987), »da metodologije, k i bi obje
ktivno uskladila vsa delovna mesta v 
Železarni, sami nismo sposobni izde
lati« in sklep odbora za uresničevnje 
zakona o združenem delu, »da je rok 
za pripravo metodologije najkasneje 
do 1. januarja 1989«. Jeza in ogorče
nje delavcev, k i letita tudi na sindi
kat, sta potemtakem povsem upravi
čena, saj vsakdo lahko sam pri sebi 
upračeno sumi, da je bil oškodovan, 
še zlasti pa, ker ni mogel »svoje spo
sobnosti in znanja prispevati že v fa
zi oblikovanja predlogov ah delovnih 
rešitev«. 

Poglavje zase je seveda perverzna 
razlaga 12. člena starega sporazuma 
o delitvi osebnih dohodkov, k i jo je 
po predstavnikih naše pravne službe 
prevzelo tudi sodišče in tako vsaj na 
prvi stopnji-požegnalo vse to posil
stvo okrog prevrednotenja. V njem 
jasno, v posebnem odstavku piše: »S 
tem sporazumom se ob startu dolo
čajo sledeča indeksna razmerja: », 
na kar sledi lestvica kategorij z in
deksi. Tako ena (kategorije) kot dru
ga stran (indeksi) je tako fiksirana z 
absolutnimi razmerji, da omogoča 
normalno delovanje sistema vredno
tenja (da sistem sploh lahko starta), 
namreč da delavski svet v skladu s 
planom in politiko osebnih dohod
kov določa nominalno vrednost 
osebnega dohodka (glede na uspeš
nost poslovanja) za posamezna obra
čunska obdobja (tromesečni, polle
tni, tričetrtletni periodični obračun, 
zaključni račun). Tako je tudi zapi
sano, a žal v zapletenem birokrat
skem jeziku. Nesmiselno bi bilo na
mreč pooblastiti delavski svet, da 
ima pravico za tako kratka obdobja 
karkoli spreminjati v lestvici ter s 
tem ustvarjati kaos v sistemu vred
notenja ter nezadovoljstvo med de
lavci. Pr i takšni razlagi, ne glede na 
to, da je sodišče združenega dela ni 
upoštevalo, še vedno vztrajam, ker 
sem v njeno pravilnost prepričan: 
ker je bolj logična od špekulativne 
razlage pravne službe, k i je zgolj za
silni poskus legalizacije absurdne 
horuk akcije na področju prevredno
tenja. 

O delovanju sindikata (tudi o bolj 
svetlih plateh) bi se dalo še marsikaj 
reči: v zvezi s tem tudi o delu Divšega 
CPSI in sedanjega CSI, ob katerem 
se je E K mimogrede obregnil. A to 
kdaj drugič. Vprašanje, ali nam je 
sindikat, tak kot je, potreben in kdo 
je, oziroma čigav je, pravzaprav sin
dikat, zaenkrat — vsekakor pa z 
grenkimi občutki — puščam odprto. 
V strategiji in taktiki sindikata, ah 
karkoli že je to, kar nam kot nekak
šen recept ponuja E K , vsekakor ob
staja nekaj takoimenovanih »črnih 
lukenj.« 

Božidar Lakota 

»Spretno postavljenemu vprašanju na rob« 
Kot vodja skupine za ugotovitev pravilnosti koriščenja premakljivega 

delovnega časa (PDČ) želim z dejstvi pojasniti nekatera vprašanja, k i izhaja
jo iz članka z gornjim naslovom. 

Poslovodni odbor je 23. junija 1987 izdal odločbo o imenovanju skupine z 
naslednjimi nalogami: 

1. Ugotoviti pravilnost koriščenja PDČ v E R C do sedaj. 
2. Predlagati oblike PDČ, k i bi bile sprejemljive. 
3. Ugotoviti uresničevanje postavljenih ciljev s PDČ. 
4. Izdelati konkreten predlog in ga posredovati PO. 
Rok za oddajo naloge je bil določen za 10. julij 1987. 
Delovna skupina je na osnovi treh analiz (analiza koriščenja PDČ v 

ERC — julij 1987, analiza koriščenja PDČ v delovni skupnosti dne 24. sep
tembra 1986 in analiza priznanih ur skladno s prisotnostjo na žigoani kartici 
z dne 30. avgusta 1986) pripravila ustrezne konkretne sklepe in predloge ter 
j ih v predpisanem roku poslala poslovodnemu odboru kot edinemu naslovu, 
pač v skladu s četrto točko omenjene odločbe. 

Za delovno skupino: -
Tomaž Vidmar 

vodnih struktur in izjave, da so se 
zavestno odločili, da bodo prekatego
rizacijo sprejemali na delavskih sve
tih TOZD in delovnih skupnosti, to
rej brez predhodne razprave na! 
SDS. O ukinitvi PDČ je že Kavčič 
sam zapisal, da je predsednik PO 
predlagal delavskemu svetu Železar
ne že kar sklep. V obeh primerih bi I 
kvečjemu lahko odpoklieali delega-1 
te. 

Mnenje družbenega pravobranilca . 
samoupravljanja je zahteval IO KO
OS Železarne, a se mi vseeno zdi ne
koliko egoistično, da se tega mnenja 
ni dalo dobiti po uradni poti, da z 
njim niso bile seznanjene osnovne 
organizacije sindikata, da se ga ni
kakor ni dalo dobiti za objavo v gla
silu in da je bilo takorekoč izsiljeno 
na delavskem svetu Železarne. Zato 
postavljam vprašanje: Kdo je sindi
kat v Železarni? 

In še za nekaj gre. V obeh prime
rih, tako pri prekategorizaciji kot i 
ukinitvi PDČ, je bilo treba N E K A J 
storiti. 

Naj vsaj deloma razjasnim toliko
krat poudarjeno dobronamernost I 
prekategorizacije, da bi rešili tiste iz I 
območja zajamčenega OD. Pred ka
tegorizacijo je bilo v 1. kategoriji 16 
delavcev, v 2. kategoriji 207 delavcev 
in v 3. kategoriji 50 delavcev (skupaj 
273). Po prekategorizaciji pa je v za- j 
četni, 5. kategoriji, 232 delavcev, v 6. 
kategoriji 115 delavcev in v 7. kate
goriji 501 delavcev (skupaj 848). To
rej se je število delavcev v prvih treh 
začetnih kategorijah s prekategori
zacijo povečalo za 310 odstotkov. 
(Podatki veljajo za začetek letošnje- | 
ga leta). Pa še en podatek. Pred pre
kategorizacijo je bila povprečna ka
tegorija v Železarni 9., sedaj pa je 
11. A, ker še vedno štejem tako, kot i 
me je mati šteti naučila, in se še ni
sem navzel novoželezarskega štetja, 
je to dejansko 7. kategorija. Žal nam 
tudi nihče ne more pojasniti, kako in 
koliko je prekategorizacija vplivala 
na (ne)uspešnost poslovanja Žele
zarne v tem letu. 

Vrnimo se k Kavčičevi interpreta
ciji sklepa o ukinitvi PDČ. V svojem 
prispevku sem dobesedno navedel 
sklep, ki ga je Kavčič PREBRAL na 
seji delavskega sveta Železarne. Be
sed da je treba ukrep (o ukinitvi 
PDČ) izpeljati do konca, pa nikakor 
ni moč razumeti tako, kot nam ponu
ja predsednik sindikata na koncu 
svojega prispevka. 

Morda je nekoliko »zunaj aktual
nosti«, da takole pojasnjujemo stva
ri . Žal drugače ne gre. Glavni pro
blem pa vidim v municiji. Potrebno 
bo odvreči manevrsko municijo, od 
katere le ušesa bohjo, a pade nihče. 
Če bo predsednik sindikata želel, bi 
mu na eni naslednjih sej izvršnega 
odbora lahko predstavil svoj pred
log, kako izboljšati delo sindikata v 
Železarni, kar bi prineslo tudi dolo
čene finančne prihranke celotnemu 
kolektivu. 

P.S. Prepričan sem, da se sam Mi
lan Meden ne bi strinjal z uporabo 
besed v takem prispevku, kot je 
»Spretno postavljenemu vprašanju 
na rob« . 

Mile Crnovič 

ŽELEZAR 6 

V hladni valjarni Jesenice ffoto: I. Kučina) 

Kaj bi Edo Kavčič moral 
povedati, pa ne pove 

Na anketno vprašanje oj>otrebnosti sindikata, takega kot je v Železarni, 
se je odzval le en delavec. Čeprav vprašanje ni bilo odprtega tipa, je svoje 
prepričanje o potrebnosti takega sindikata razložil na polovici strani Žele-
zarja. Od ostalih 6.189 delavcev se je za modaliteto »ne« že prej izjasnil en 
anketiranec, ostali pa za »ne vem«. Če sklenemo: dve desettisočinki odstot
ka delavcev je za tak sindikat v Železarni. Tako neugodnega rezultata resni
čno nismo pričakovali. 

Šalo na stran!! 
Zadnjo številko Železarja nam je z 

nekoliko manj hortikulturnima pri
spevkoma (naj mi hortikulturniki 
oprostijo, a ta izraz uporabljam za 
prispevke in govore, kjer se na veli
ko »sadijo rožice«, kjer se nekontro
lirano uporabljajo fraze: treba je, 
moramo, zavedamo se ipd.), kot je 
bil uvodnik v začetku julija po uspe
lem referendumu, popestril Edo 
Kavčič. Po naslovu sodeč, ki me spo
minja na naslove prispevkov »16 de
lavcev delovne skupnosti KSI« (Pre
vrednotenju na rob, Mnenju družbe
nega pravobranilca samoupravlj a-
nja na rob) sem pričakoval bolj ko
rekten in argumentiran članek. In v 
tem primeru bi molčal! V Kavčiče
vem prispevku pa je polno namigo
vanj, podtikanj, polresnic, kar je 
značilnost dialoga, kakršnega v slo
venskem kulturnem in političnem 
prostoru ne poznamo že vrsto let in 
smo ga v zadnjem času zasledili le 
še v poročilih iz struške in velikokla-
duške občine. 

Sem proti analizam zaradi anali
ze. Izvlečke iz raziskave »Samoupra
vljanje in družbenopolitično organi
ziranje v Železarni Jesenice« si je 
tudi sedanji predsednik sindikata 
lahko prebral v junijskih in julijskih 
številkah Železarja pred petimi leti. 
Rezultati raziskave so bili prirejeni 
za objavo v glasilu in »plasirani« ta
ko, da so predstavljah dobro osnovo 
za akcijo za izboljšanje stanja. Toda 
to zadnje ni več naloga raziskovalca. 
Ker Kavčič meni, da je sklicevanje 
na analizo izpred šestih let nekoliko 
»zunaj aktualnosti«, naj ga spom
nim še na raziskavo I. Puca obdelova
nju delegatskega sistema v Železar
ni, ki leži nekje na dnu predalov ne
katerih najodgovornejših v Železar
ni in je deloma zagledala luč sveta 
ob razpravah o spremembah. politi
čnega sistema socialističnega samo
upravljanja. . 

Res je, da se dežurni krit iki (med
nje me šteje predsednik sindikata) 
oglašamo šele po sprejetem predlo
gu. Soglašam tudi s tem, da je treba 
v fazi nastajanja predloga združiti 
znanje in izkušnje. Žal je bilo tako v 
primeru prekategorizacije kot ukini
tve PDČ to nemogoče. Dobro se še 
spominjamo doziranja informacij 
pri prekategorizaciji s strani pošlo-
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Jesenice, 3. septembra 1987 Številka 2 • VI 

Pred jubilejno štirideseto sezono 
Letošnja jubilejna, štirideseta, sezona jeseniških hokeji

stov, se je že začela. Začeli smo jo navdušeno in delavno, kot 
se za železarske Jesenice spodobi. 

Podčrtam naj nekaj značilnosti in posebnosti, ki so jih naši 
najbolj vneti navijači že opazili. Zaradi velikih tekmovalnih 
obveznosti smo morali prilagoditi program pripravljalnega 
obdobja. Namesto običajnih desetdnevnih višinskih priprav 
pred začetkom vadbe na ledu smo letos prvič izvedli kombini
ran trening — enkrat dnevno na suhem in enkrat na ledu. Zu-
to je morala biti ledena ploskev pripravljena rekordno zgodaj. 
S prizadevanjem delavcev Športnega društva in drugih je bil 
led pripravljen za treninge že 7. avgusta. Temu programu so 
se morale podrediti tudi aktivnosti v zvezi z dokončno uredit
vijo športne hale; montažo sekundarnega stropa hale z rekon
strukcijo razsvetljave smo morali prestaviti na pomlad. Ostale 
aktivnosti, ki ne motijo hokejske dejavnosti, se nadaljujejjo, to 
je zapiranje hale, urejanje dostopov, pomožnih prostorov in 
nakup sedežev. Ob tem moram poudariti gorenjsko skrom
nost, saj na Jesenicah po dobrfh dvajsetih letih šele dokonču
jemo športno halo, medtem ko Ljubljančani že razmišljajo, da 
bi mnogo bolj luksuzno in bolje opremljeno ter vzdrževano 
halo Tivoli — podrli. Izziv olimpiad, univerziad in podobnih 
razkošij je v težkih časih še večji! 

Med nami je že nekaj mesecev Vaclav Červenv, ki je prev
zel treniranje najboljšega moštva. Že sedaj lahko rečemo, da 
smo z njim na Jesenicah dobili umirjenega, poštenega in de
lavnega strokovnjaka, ki ga je lahko vesel vsak hokejski kole
ktiv in ki bo pri nas nedvomno pustil del svojega bogatega 
znanja in vsakršnih hokejskih izkušenj. Delo pod njegovo tak

tirko je naporno, fantje pravijo, da še nikoli tako, vendar pre
govor pravi, da se po jutru dan pozna. Še ena, verjetno največ
ja novost v dolgi jeseniški hokejski zgodovini je, da sta naše, 
predvsem obrambne vrste, okrepila dva izkušena igralca iz 
Cehoslovuške: Milan Figalu in Vladimir Macholda. Njuno pri
sotnost že krepko čutimo. Manj je napak, boljši sta organizaci
ja in učinkovitost igre. Seveda pa nas teh nekaj novosti ne sme 
zapeljati v prevelik optimizem, saj se v klubu dobro zaveda
mo, da bo letošnja sezona izjemno zahtevna in naporna in da 
so pričukovanju navijačev velika. 

Uspešno želimo nastopati na turnirju v počastitev 40 - le
tnice HK Jesenice in na močnem turnirju pokala prvakov, 
kjer se bomo v Vareseju pomerili s prvaki Italije, Švice in 
CSSR. Ves ostali čas sezone bo skoraj neprekinjeno potekala 
borba zu naslov novega državnega prvaka, vmes pa še tekmo
vanje za jugoslovanski pokal. V obeh konkurencah merimo 
najvišje, zavedamo pa se, da bo borba za 24. zvezdico zelo tež
ka. Nasprotniki so spremenili taktiko in nas želijo uspavati z 
izjavami o naši premoči in o njihovih težavah. No, težave ima
jo res, predvsem z jemanjem igralcev drug drugemu brez so
glasij in odškodnin, kar je edinstven primer v jugoslovanskem 
pa tudi v svetovnem športu. Vendar pa mnogi še vemo, da je 
včasih igralo v Olimpiji po devet Jeseničanov, zato imamo gle
de lakih izkušenj le nekaj več prakse. 

V letošnji sezoni bo v jugoslovanskih klubih igralo več kot 
20 tujih igralcev in že ta podatek je dovolj zgovorna ilustracija, 
da bo šlo zares in da zanimivosti in presenečenj ne bo manj
kalo. 

France Smolej 
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Cveto Pretnar, rojen 
27. L ¡957, vratar (št. 20) 

Klemen Tičar, rojen 
12. 2. 1962, vratar (26) 

Marijan Kožar, rojen 
22. 5. /962, branilec (6) 

Bojan Kelih, rojen 
30. 6. 1963, branilec (3) 

Kako je bilo pred 30 leti 
H K Jesenice je v svoji 40-le-

tni karieri dosegel veliko 
uspehov. Kot igralec prve po
vojne generacije se še danes 
najbolj živo .spominjam dogod
kov z X . jubilejnega turnirja 
za državno prvenstvo v hokeju 
na ledu, ki je bilo februarja 
1957. leta v Beogradu. 

Ko smo 27. januarja 1957. le
ta z zmago nad H K Celje osvo
jili slovensko prvenstvo pred 
H K Llubljano, nas je čez ne
kaj dni čakalo državno prven
stvo. V Beograd smo odšli pol
ni zaupanja v svoje hokejsko 
znanje, ki smo ga pričeli prav 
v sezoni 1956/57 vztrajno širiti 
pod vodstvom novega odlične
ga trenerja Z. Blaha iz Brati
slave, čeprav nismo mogli pri
čakovati več kot drugo ali tre
tje mesto. Moštvi Partizan in 
Ljubljana sta bila naša naj
večja tekmeca in tudi favorita. 

Zgodilo pa se je tisto, česar 
igralci niti v sanjah nismo pri
čakovali. Prepričljivo smo os
vojili prvo mesto in H K Jese
nice je postal prvič državni pr
vak F L R J . Vse nasprotnike 
smo gladko »zmazali« le z Lju
bljano smo igrali neodločeno 
1:1. Kljub utrujenosti od zapor 
redno igranih štirih tekem 
smo zadnjo tekmo s Partiza
nom začeli hitro in ostro. Ko 
je Zvone Turnšek-Solza že po 
nekaj minutah dosegel prvi 
gol, smo še bolj uredili naše 
»borbene« vrste ter še bolj sr
čno zaigrali, lahko rečem, kot 
en mož. V prvi tretjini je drugi 
gol dosegel Toni Tišler, kmalu 
za njim pa še Cene Valentar, 
ki je bil v tistem obdobju pra
va hokejska zvezda, če se prav 
spominjam, si je na tej tekmi 
poškodoval ramo in žal ni mo

gel z nami takoj po tekmi doži
veti tistega enkratnega vzdu
šja, kot smo ga ostali. Spom
nim se, da smo se na tej tekmi 
menjavali hitreje kot navadno 
in so glavno breme spontano 
prevzemali igralci, ki jim je ti
sti dan najbolj šlo , med 
njimi predvsem mlajši — 
igralci druge generacije, ki so 
jih drsalke in palica bolj »po
slušale« kot nas starejše. Ta
kratni slovenski tednik TT je 
o naši zmagi proti Partizanu 
med drugim napisal: »Tempo, 
ki so ga začeli narekovati Je
seničani, je bil peklenski. . .« 
Danes se to sliši mogoče čud
no, pred tremi desetletji pa je 
bila to za jeseniške hokejiste 
prva skoraj prava ugotovitev. 
Mislim, da ne pretiravam z 
mislijo, da je »prva osvojena 
zvezdica« H K Jesenice najlep
ša in najdragocenejša, ker je 
bila pravzaprav zvezdica vseh 
številnih ljubiteljev železar
skih Jesenic in še mnogo mno
go ljubiteljev jeseniškega ho
keja predvsem z Gorenjske in 
tudi številnih krajev Sloveni
je. 

Za nas igralce prve genera
cije je bila zmaga proti Parti
zanu še posebno draga, ker 
smo dali v koš našega skoraj 
deset let nepremagljivega tek
meca, ki nam je od prvih dni 
povojnega hokeja na Jeseni
cah bil tudi velik vzornik in 
dober učitelj, čeprav smo po 
številnih improviziranih sre
čanjih v Planici in Kranjski 
gori pripeljali domov (še z vla
kom) po 10 ali tudi več kot 20 
golov. 

Med številnimi vtisi in prije
tnimi občutki, ki so me po 
uspehu zajeli, se zelo živo spo

minjam zaključnega pozdrava 
na drsališču. Ob pravem šport
nem stisku rok in čestitk so bi
li vsi igralci Partizana izredno 
potrti in nekaterim sem videl 
tudi solze v očeh. Večina igral
cev je po tem porazu in izgubi 
primata v Jugoslaviji preneha
la z aktivnim igranjem. Zakaj, 
ne vem. Mogoče niso mogli 
prenesti poraza oziroma »ka
tastrofe«, ki so jo čisto nepri
čakovano doživeli »sa seljaci-
ma iz Jesenica«, kot so nas 
prej nekateri v Beogradu več
krat imenovali. 

Kaj se je dogajalo po naši 
zmagi na štadionu Tašmaj-
dan? Naenkrat so skoraj vsi 
gledalci navdušeno pozdra
vljali našo zmago z JE-SE-NI-
CE in naši-naši, prižigale so 
se bakle, najbolj navdušeni pa 
so nas objemali že kar na le
du. V garderobi so nas pričali 
oblegati tudi novinarji in foto-
reporterji. Ker tega nismo bili 
vajeni, smo bili do njih redko
besedni in nezaupljivi. Naše 
veselje se je nadaljevalo v ho
telu in drugi dan po Beogrdu. 

Ko pišem, se mi številni za
nimivi in prijetni dogodki kar 
vrstijo v mislih. Res veliko jih 
je še in naj jih strnem v misel, 
da je vse kar smo po tej zmagi 
doživeli, bilo enkratno in ne
pozabno. Čisto posebno doži
vetje so bili spontani in never
jetno prisrčni pozdravi števil
nih naših ljubiteljev še med 
tekmovanjem, še posebno pa 
po zmagi. 

Največjo srečo pa sem obču
til ob prihodu na Jesenice, ko 
nas je tako slovesno sprejela 
ogromna množica pravih špor
tnih prijateljev jeseniškega 
h o k e j a ' Boris čebulj 

HK Jesenice na turneji v Švici (29. 2. 1960) 

Za najmlajše v 
klubu skrbi Jože Trebušak-Si-
pi, ki se je lansko sezono po 
večletnem trenerskem delu v 
Celju in Kranju ponovno Vrnil 
na Jesenice in prevzel delo z 
najmlajšimi ekipami. Trenira 
pionirje Kranjske gore in vodi 
zelo številčno hokejsko šolo. i 

Tvoja skrb za najmlajše. 
Vpis v hokejsko šolo še ni 
končan, pa vendar jih je že se
daj precej vpisanih. 

Res je, zanimanje za hokej
sko šolo je ogromno. Vpisanih 
je že čez 50 pionirjev. Zal ima
mo težave z drsališčem, ker 

terminov ni na razpolago. 
Manjka nam tudi opreme za 
toliko mladih hokejistov. Do 
konca vpisa pričakujem še 
kakšnih 60 novih učencev, ta
ko da bo zelo težko uskladiti 
delo v terminih, ki jih imam 
na razpolago. 

Kaj pa pionirji? 
Letos bo naša ekipa pionir

jev nastopala v republiški ligi. 
To bo najmlajša ekipa v repu
bliški ligi. Z ekipo letnik 1976 
bomo nastopili na tekmovaju 
za karavanški pokal. Rezultati 
v teh kategorijah niso po
membni, pomembno je, da se 

Pionirji HK Kranjska gora-Gorenjka in nekaj pionirjev 
hokejske šole 

Dragi bralci priloge JE-SE-
NI-CE. Upamo, da ste po be
sedah trenerjev spoznali načr
te za sezono, ki je pred nami. 
Veseli smo lahko, da se bodo 

jeseniški hokejisti v vseh kon-
kurencah borili za najvišje 
naslove. Še posebej smo veseli 
številnega naraščaja, ki pod 
vodstvom domačih trokovnja-

igralci čim več naučijo, da do
bimo čim več dobrih športni
kov. 

HK Kranjska gora-Go
renjka (pionirji) 

Gaber Glavič - 1978, 
Alojz Pavlovič — 1975, 
Rok Brun — 1975, 
Aleš Plesničar — 1975, 
Tilen Beravs — 1975, 
Klemen Resman — 
1975, 
Uroš Hrovat — 1974, 
Tilen Zugvvitz - 1976, 
Milan Hafner - 1977, 
Robert Potar — 1975, 
Marko Jandrič — 1974, 
Renato Skrt — 1975, 
Primož Markež — 1975, 
Boštjan Kranjc — 1976, 
Edvin Karahodžič — 
1975, 
Loren Povirk — 1975, 
Goran Hristov — 1974, 
Mitja Bregant — 1978, 
Marko Rožič — 1975, 
Jože Skušek — 1975, 
Dejan Štemfelj — 1977, 
Domen Torkar — 1976, 
Boštjan Bremec — 1975, 
Mitja Šivič - 1979; 

Trener je Jože Trebu-
šak, tehnični vodja pa 
Bojan Bregant. 

kov in ob obilni pomoči tre
nerja Červenvja ter obeh če
ških hokejistov Figale in Mac-
holde raste v Podmežukli. 

Br. 

Drago Horvat, rojen 
9. 7. 1958, napadalec (17) 

Branko Jeršin, rojen 
22. 5. 1954, tehnični vodja 
1. ekipe i 

• • • • • • • • • 
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Zvone Šuvak rojen 
29. S. 295«, napadalec (11) 

Bojan Razpet, rojen 
22. 1. I960, napadalec (4) 

Peter Klemene, rojen 
18. 6. 1956, napadalec (13) 

Jože Borse, rojen 
23. 3. 1963, napadalec (22) 

-K 
* 

-K 

Starosta trenerjev je prav 
gotovo Matko Medja, ki je klu
bu zvest že vseh štirideset let. 
Treniral je skoraj vse genera
cije, ki so branili barve kluba, 
Zadnjih nekaj sezon skupaj s 
sinom Ernijem skrbi za mla
dinsko ekipo Kranjske gore. 
Prav je, da razgovor pričnemo 
z njim. 

Z vašim imenom je poveza
no delo kluba od vsega začet
ka. Kako ste zašli v hokej, ki 
vam je postal del življenja? 

Sprva sem drsal kot umet
nostni drsalec, toda hokej me 
je pritegnil kot moška igra, za
to sem se priključil prijate
ljem, ki so ga začeli igrati. Le

ta 1953 sva bila skupaj s Turn-
škom v Pragi na Češkem, na 
izpopolnjevanju. Leta 1957 
sem prenehal z igranjem, od 
takrat naprej pa sem resnično 
treniral vse generacije jeseni
ških hokejistov. 

Kaj pričakujete od letošnje 
sezone, saj so do sedaj bili 
mladinci Kranjske gore vedno 
v vrhu slovenskega in seveda 
jugoslovanskega hokeja? 

Tudi letos začenjamo z že
ljo, da osvojimo naslov držav
nih prvakov. Predvideva se, da 
bo enotna zvezna liga za mla
dince. Ekipa, ki jo treniram, je 
dobro delala vse od aprila na
prej. V pripravljalnem obdob-

HK Kranjska gora-Gorenjka (mladinci) 

ju nam sicer manjka tekem, 
toda do prvenstva je še nekaj 
časa, tako da bodo fantje pri
pravljeni. 

HK Kranjska 
gora-Gorenjka 

(mladinci) 

Primož Bohinc — 1971, 
Mohor Razinger — 1971, 
Andrej Jakelj — 1971, 
Miha Blagne — 1970, 
Tom Jug - 1970, 
Aleš Kalan — 1972, 
Damnjan Jan — 1971, 
Klemen Urh - 1971, 
Peter Lah - 1971, 
Herbert Muschet — 
1971, 
Igor Arh - 1971, 
Simon Smolej — 1971, 
David Kamšek - 1971, 
Ernest Poženel — 1971, 
Blaž Mlakar - 1970, 
Aleš Sodja - 1971, 
Gorazd Podlesnik — 
1970, 
Samo Zelenak — 1972, 
Franc Pregelj — 1972, 
Nedin Hadisulemanovič 
- 1971, 
Boris Kunčič — 1970; 

trenerja sta Matko in 
Ernest Medja. 

Za pionirje in mladince Je
senic skrbi Janez Mlakar, ki 
ima na razpolago 24 pionirjev 
s povprečno starostjo 13 let. 
To je izredno perspektivna 
ekipa, ki nastopa tako v svoji 
pionirski konkurenci kot tudi 
v mladinski. 

Kaj pričakuješ od sezone? 
Letos smo s pomočjo star

šev organizirali desetdnevne 
priprave na morju, kar je bilo 
zelo dobro. Treniramo vse le
to. Na ledu smo že od začetka 
avgusta. V mladinski konku
renci igramo zato, da imajo 
fantje močne tekme, toda v 
svoji pionirski konkurenci že
limo osvojiti naslov državnih 
prvakov. Kako bo, bo pokazala 
sezona. 

HKJESENICE 
(pionirji) 

Klemen Mohorič — 
1975, 
Bojan Škerjanc — 1974, 
Simon Krejzel — 1975, 
Uroš Škofič - 1974, 
Sebastjan Ogris - 1974, 
Klemen Babic - 1973, 
Aleš Kemperle - 1976, 
Miha Piber - 1975, 
Boris Lotrič - 1976, 
Jovo Pavlovič — 1974, 
Borut Vukčevič — 1973, 
Dejan Vari - 1973, 
Boštjan Omerzel — 
1973, 
Jure Smolej - 1974, 
Matej Poljanšek — 
1975, 

Ivo Jan - 1975, 
Anže Sodja — 1974, 
Elvis Bešlagič - 1973, 
Gaber Klinar - 1975, 
Renato Beravs — 1974, 
Matjaž Mahkovic — 
1975, 
Aleš Škofic - 1975, 
Slavko Ažman - 1973, 
Žiga Jan — 1975; 

Trener je Janez Mla
kar 
in tehnični vodja Toni 
Jensterle. 

HK Jesenice (pionirji in mladinci) 

i 

Koširjevi 
bodički 

Po pisanju časopisov 
v Ljubljani čakajo na 
Rusa, ki je bil po oceni 
lani drugi v prvenstvu 
Sovjetske zveze. Sedaj 
razumem, zakaj so bili 
Rusi drugi na svetov
nem prvenstvu, če so ta
kega igralca pustili do
ma. 

V Delu je po tekmi Je
senice : Olimpija pisalo, 
da Olimpija ni igrala ta
ko slabo, kot kaže rezul
tat. Pravilno. Igrali so še 
veliko slabše. 

PO SKLEPU PRED-
SEDST\'A HK JESENI
CE DOBIJO OB 40-LE-
TNICI KLUBA ČA
STNE DOŽIVLJEN-
SKE VSTOPNICE 
VSI IGRALCI, KI SO 
PRVIČ OSVOJILI NA
SLOV DRŽAVNEGA 
PRVAKA, IN VSI 
IGRALCI, KI SO VEC 
KOT PET LET IGRALI 
V PRVEM MOŠTVU JE
SENIC: 

Dušan Brun (izroči se 
njegovi ženi), Slavko 
Beravs (izroči se njegovi 
ženi), Boris Cebulj, Ni-
ko Cebulj, Jože Dolinar, 
Ivo Domjan, Marjan 
Demšar, Stanko Eržen, 

Albin Felc, Jože Gostič, 
Janez Gasar, Erni Gre
gorčič, Jože Horvat, Mi
ha Horvat, Gorazd Hiti, 
Rudi Hiti, Drago Hiti, 
Dušan Hribar, Ivo Jan, 
Bogo Jan, Milan Jan, 
Vlado Jug, Vinko Koz-
jek, Stanko Kos, Marjan 
Kristan, Ciril Klinar, 
Anton Korantar, Rudi 
Knez, Sašo Košir, To
maž Košir, Dušan Kal-
tenekar, Matko Medja, 
Valentin Mancliževec, 
Janez Mlakar, Toni 
Mlakar, Drago Makuc, 
Nejček Noč, Rudi Noč, 
Nace Novak, Jože No
vak, Silvo Poljanšek, 
Uroš Pavlic, Junez Pi
pan, Vinko Pire, Cveto 
Pirih, Viktor Ravnik, 

Rado Razinger, Joža 
Razinger, Franc Smolej, 
Roman Smolej, Ivo 
Ščup, Zvone Škerjanc, 
Zvone Turnšek, Jože 
Trebušak, Viktor Tišler, 
Toni Tišler, Janez Vavh, 
Cene Valenlar, Milan 
Vidmar, Karlo Vergles, 
Franci Žbontar, Marjan 
Žbontar. 

Častne vstopnice lah
ko dvignete v pisarni 
Hokejskega kluba Jese
nice od 4. septembra 
1987 naprej. 

Če smo koga nename-
noma zgrešili, se že 
vnaprej opravičujemo 
ter ga vabimo, da sc javi 
sam in pride po vstopni
co. 

Koširjevi 
bodički 

Za osvojeno lansko 
državno prvenstvo bo
mo dobili zelo velik po
kal, ker ga na Hokejski 
zvezi Jugoslavije še se
daj delajo, 

Kar žal mi je, da se 
treningom nisem pri
ključil še jaz, ker bi bila 
pod novim trenerjem to 
tudi zame najboljša 
shujševalna kura. 

3 Pionirji HK Jesenice na turneji v Gretrathu v Nemčiji 1975. leta (foto: F. Črv) 
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Bojan Magazin, rojen 
7. 8. 1961, branilec (23) 

Roman Pristov, rojen 
19. 2. 1955, branilec (19) 

Vladimir Macholda, ro
jen 23. 10. 1955, branilec 
(15) 

Milan Figala, rojen 
23.11. 1955, branilec (24) 
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Marko Smolej, rojen 
11. 6. 1968, napadalec (9) 

Toni Tišler, rojen 
9. 5. /967, napadalec (16) 

Andrej Razinger, rojen 
8. 5. 1967, napadalec (12) 

Toni Kurbos, rojen 
17. 3. 1965, napadalec (18) 

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 

¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 
¥ 

Trenerji pred jubilejno sezono 
V klubu, kakršen je jeseni

ški, je za strokovno delo po
trebno kar precej trenerjev. 
Šest ekip in številčna hokej
ska šola bi se lahko primerjali 
z velikimi evropskimi hokej
skimi kolektivi, pri nas pa so 
takšni kolektivi zelo redki, za

to je tudi premalo strokovnih 
delavcev. 

V klubu je strokovno delo 
organiz iran v okviru tehnične 
komisije, ki jo sestavljajo vsi 
trenerji in tehnični vodje. Tre
nerji se vsak teden sestajajo 
še posebno in razpravljajo le o 

strokovnih stvareh. HK Jese
nice ima tri profesionalne tre
nerje in tri amaterje. 

Pod Mežaklo bodo v letošnji 
sezoni številne preizkušnje, 
zato je prav, da na začetku se
zone trenerji povedo, kaj pri
čakujejo od sezone. 

V A C L A V ČERVENY NOVI 
T R E N E R H K JESENICE 

V jubilejni 40. hokejski se
zoni je krmilo prvega moštva 
H K Jesenice prevzel novi tre
ner, 47-lelni Vaclav Červenv iz 
Budjevic na Češkoslovaškem. 
Kot hokejist je igral pri klubih 
Sparta In ČLTK v Pragi. Z 
aktivnim igranjem je prene
hal pred trinajstimi leti in se 

potem posvetil trenerskemu 
delu. Kot trener je začel pri ar-
mijski ekipi Litomežice Vihla-
va junior v drugi ligi. Kasneje 
je treniral prvoligaško moštvo 
Motor iz Budjevic. Štiri leta je 
bil trener mladinske reprezen
tance do 20 let, s katero je dva
krat osvojil srebrno, enkrat pa 
bronasto medaljo. 

Po prihodu na Jesenice je 
takoj resno zastavil delo in po 
prvih vtisih je zadovoljen z 
moštvom. Na treningih in tek
mah zahteva resnost in do
slednost, nov način igre pa je 
moč že opaziti na prvih tek
mah. 

Trener Vaclav Červenv naj 
je o prvih vtisih na Jesenicah 
povedal: 

»Z delom in počutjem na Je
senicah sem zadovoljen. Mo
štvo dobro dela, pomanjkljivo
sti pa bomo morali še odpravi
ti. Cilj v novi sezoni je jasen: 
štartamo na naslov državnega 
prvaka. Moje načelo je, da je z 
moštvom treba stalno delati, 
le tako bomo lahko dosegli do
bre rezultate. Tudi pri upravi 
kluba mi pomagajo in upam, 
da bomo ta naš cilj tudi ures
ničili.«. 

S prvo ekipo Kranjske gore 
že vrsto sezon uspešno dela 
Ciril Klinar-Lilo. Lila nam ni 
potrebno posebej predstavlja
ti, saj njegove ekipe vedno 
igrajo lep in privlačen hokej. 

Kaj pričakuješ od sezone, ki 
je pred vrati? 

Vsako sezono se pri Kranj
ski gori zamenja več igralcev. 
Letos pa je pomladitev resni

čno drastična. Tega sem nava
jen, zato vsako leto vložim še 
več dela in truda v pripravo 
ekipe. Treniramo že od aprila. 
Fantje so prizadevni. Letos bo 
boj za obstanek za tako mlado 
ekipo zelo hud., Svojim zve
stim navijačem obljubljamo, 
da se bodo fantje na vsaki tek
mi borili do zadnjega atoma 
moči in da bomo storili vse, da 
ostanemo v prvi ligi. 

• • • • • • * • 
V petek, 4. sep

tembra, bodo pred dru
go tekmo turnirja jese
niških hokejistov urad
no izročili pokal za os
vojitev lanskega prven
stva. 

• • • • • • • • 

Koširjevi 
bodički 

Sodnik Jakič se je na 
nove jugoslovanske ho
kejske razmere očitno 
dobro pripravil. Obisko
val je tudi intenzivni te
čaj češčine, saj je razu
mel vse, kar mu je na 
tekmi v Ljubljani »pove
dal« naš igralec Figalo 
in ga temu primerno tu
di »nagradil«. 

Ob 40-letnici hokeja 
na Jesenicah imamo 
funkcionarji dosti dela, 
tako da precej časajire-
živimo na igrišču. Zena 
mi je zato predlagala, 
da naj namesto bencina, 
ki ga porabim za vožnjo 
od doma do igrišča, raje 
kupim kavč in spim na 
igrišču. 

HK Krajska 
gora-Gorenjka 

(člani) 
Željko Andres — 1967, 
Husein Alagič - 1962, 
Vojko Berlisk — 1956, 
Miran Borštnar — 1957, 
Bojan Brun — 1957, 
Ener Crnovič - 1967, 
Jože Češnjak — 1954, 
Mitja Grabnar — 1967, 
Jugoslav Grbič — 1968, 
Bojan Jan — 1969, 
Stanko Jeklič - 1969, 
Tom Jug — 1970, 
Rok Kolbl - 1964, 
Boris Kunčič — 1970, 
Marjan Lah - 1958, 
Marko Lah - 1968, 
Miha Lah - 1962, 
Bojan Mežnarec — 
1961, 
Mario Pajk — 1969, 
Robert Pajk - 1963, 
Diko Stevič - 1968, 
Jože Šmid — 1969, 
Jože Šturm — 1964, 
Janez Tušar - 1966; 

trener je Ciri l Klinar, 
tehnično vodja pa Janez 
Tičar. 

Predah 

* • • • • * * 
it it it 

• • • • • • • 

Matjaž Kopitar, rojen 
6. 11. 1965, napadalec (14) 

Drago Mlinarec, rojen 
24. 8. 1960, napadalec (25) 

'mšp, 
Edo Hafner, rojen 

19. 1. 1955, napadalec (8), 
kapetan moštva 

Štefan Ščap, napadalec 
4. 4. 1959, napadalec (21) 

Vaclav Cerveny, trener 
HK Jesenice 
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ŽELEZAR 

Zaskrbljujoča gospodarska gibanja v jeseniški občini v prvem polletju 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Ob kazalcih, 
ki močno odstopajo od letnih resolu-
cijskih ciljev, najbolj izstopa izkaza
na izguba v prvem polletju, k i znaša 
v občini 7.018 milij. dinarjev, ah kar 
za 209 % več, kot je znašala obraču
nana izguba gospodarstva občine ob 
trimesečju letos. Pri tem, navaja in
formacija, 708 milij. dinarjev oziro
ma 10 % od skupne izgube predsta
vlja izguba na substanci (Iskra 
TOZD PTN Blejska Dobrava, H E 
Moste), 90% oziroma 6.310 milij.-di
narjev pa je izgube na dohodku ozi
roma na izplačanih akontacijah 
osebnih dohodkov in ostalih obvez
nostih, k i niso krite s čistim dohod
kom. 

Z izgubo je prvo polletje zaključilo 
enajst temeljnih organizacij združe
nega dela, oziroma tri manj kot ob 
trimesečju, in sicer v Železarni Jese
nice TOZD Ploščati program 
(2.787.462.000 din) TOZD Talilnice 
(960.596.000 din) in TOZD Okrogli 
program (630.315.000 din), Gorenjka 
Jesenice TOZD Hoteli Kranjska go
ra (56.047.000 din), Izolirka Ljublja
na TOZD Jesenice (128.877.000 din), 
Petrol Gostinstvo Ljubljana TOZD 
Hotel Špik Gozd Martuljek 
(12.355.000 din), K O V I N Jesenice 
(167.050.000 din), Elektro Gorenjske 
Kranj TOZD Elektro Žirovnica 
(277.378.000 din), SEL Ljubljana 
TOZD Elektrarna Moste 
(446.761.000 din), I S K R A Telematika 
Kranj TOZD P T N Blejska Dobrava 
(1.527.595.000 din) in Lesno-galante-
njski obrat Jesenice (23.795.000 din). 
Skupna izguba tako v občini znaša v 
prvem polletju 7.018.258.000 dinar
jev. V navedenih TOZD je zaposle
nih 4.036 delavcev. 

Ob koncu podrobne informacije o 
gospodarjenju v občini v prvem pol
letju so med ugotovitvami poudarje
ni: naglo poslabšanje finančnega po
ložaja v občini, za polovico realno 
zmanjšana sredstva za akumulacijo, 
za 1,4% zaostajanje fizičnega obse
ga proizvodnje za lanskoletnim in 
veliko povečanje izgube v primerjavi 
z lanskim enakim obdobjem. Vse to 
bo po ugotovitvah negativno vplivalo 
tudi na izvajanje sprejetih progra
mov samoupravnih interesnih skup
nosti družbenih dejavnosti v občini, 
kar narekuje racionalizacijo dela 
oziroma selekcijo programov glede 
na prioriteto izvajanja zagotovljenih 
programov. Izvršni svet Skupščine 
občine med drugim tudi ocenjuje, da 
je na slabše poslovne rezultate v ve
liki meri vplivala tudi nepravilno 
oziroma slabo vodena kadrovska po
litika in s tem povezano pomanjka
nje strokovnega kadra oziroma v po
sameznih primerih tudi nedelo in 
premajhno strokovno delo sedanje 
vodilne kadrovske strukture. 

Delegati vseh treh zborov imajo 
na dnevnem redu še: 

Informacijo o aktivnostih za 
gradnjo avtoceste bratstva in 

enotnosti 
Obsežna informacija o poteku 

aktivnosti za začetek gradnje avto
ceste bratstva in enotnosti v naši re
publiki zajema aktivnosti in proble
matiko za gradnjo vseh odsekov av
toceste na območju SR Slovenije, s 
poudarki na nalogah in problematiki 
v zvezi z gradnjo avtoceste na na
šem območju oziroma na Gorenj
skem. Po mrežnem programu, k i ga 

predstavlja informacija, so vse 
aktivnosti terminsko opredeljene in 
po tem programu naj bi se gradnja 
odsekov avtoceste: Hrušica—Žirov
nica, Žirovnica—Črnivec, Črnivec— 
Podtabor in Podtabor—Naklo priče
la v drugi polovici leta 1989 in naj bi 
bila končana v drugi polovici leta 
1991. 

V informaciji so predstavljeni še 
predvideni viri financiranja, cestnin
ski sistem .in cestninske postaje, ce
stni priključki, strokovne podlage, 
programske zasnove, spremembe in 
dopolnitve planov, pridobivanje in 
priprava zemljišč vključno z izdela
vo lokacijskega načrta in reševa
njem premoženjsko pravnih zadev. 

Skupne osnove in merila za 
oblikovanje in delitev sredstev za 

OD funkcionarjev v SR Sloveniji 
Komisija za volitve in imenovanja 

ter kadrovska vprašanja pri Skup
ščini občine predlaga delegatom 
vseh treh zborov v razpravo in spre
jem predlog družbenega dogovora o 
spremembah in dopolnitvah družbe
nega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke funkcio
narjev v SR Sloveniji. Na osnovi 
sprememb v zakonu in zveznem 
družbenem dogovoru republiška ko
misija v predlogu sprememb in do
polnitev družbenega dogovora pred
laga samo nujne uskladitve z novo 
ureditvijo oblikovanja in delitve 
sredstev za osebne dohodke na osno
vi meril za tekoče in minulo delo. 
Spremembe in dopolnitve so obrav
navah in sprejeli na julijski seji zbo
r i Skupščine SR Slovenije, pred tem 
pa je komisija uskladila tudi nekate
ra različna mnenja. 

Predlog sprememb in dopolnitev 
sta obravnavala že Izvršni svet 
Skupščine občine in komisija za vo
litve in imenovanje ter kadrovska 
vprašanja in nista imela pripomb in 
ga predlagata delegatom v sprejem. 

Redna likvidacija do 
Lesno-galanterijski obrat Jesenice 

Izvršni svet Skupščine občine de
legatom zbora združenega dela in 
družbenopolitičnega zbora predlaga 
uvedbo postopka redne likvidacije 
delovne organizacije Lesno-galante
rijski obrat Jesenice z obsežno razla
go in dokumentacijo. S tem naj bi 
preprečili nadaljnje negospodarsko 
ravnanje, z družbenim premoženjem 
in povečanje izgube, hkrati pa po
skrbeli za produktivnejšo in uspeš
nejšo zaposlitev v tej delovni organi
zaciji zaposlenih oseb ter za poveča
nje družbenega premoženja. 

To delovno organizacijo že nekaj 
let pestijo različne težave in poskusi, 
da bi j ih sanirali ah delovno organi
zacijo vključili v drugo organizacijo 
združenega dela, so bih neuspešni. 
Osnovni problemi so neustrezna lo
kacija oziroma poslovni prostori, 
nesprejemljivi delovni pogoji, zasta
relost in izrabljenost proizvodne 
opreme, veliki zastoji, zaradi po
manjkanja delavcev in zastarelosti 
proizvodne opreme pa tudi slabe or
ganizacije proizvodnega procesa, ve
lika fluktuacij a delavcev, neobvlado-
vanje kompleksnega poslovanja za
radi nezadovoljive zasedbe delovnih 
mest in nizke izobrazbene strukture. 
Podjetje nima izdelane razvojne po

litike in strategije, stalno se srečuje 
z likvidnostnimi težavami, poprečni 
osebni dohodek na delavca je obup
no nizek, izgledov za temeljito sana
cijo stanja pa. vsaj v kratkem roku 
ni. 

Iz zadnje avgustovske informacije 
je vidno, da so delavci te delovne or
ganizacije na zboru delavcev že 
sprejeli sklep, da se prične v sodelo
vanju s Skupnostjo za zaposlovanje 
Jesenice s postopnim razporejanjem 
delavcev v druge OZD. Po tej infor
maciji je bilo 4. avgusta zaposlenih 
le še 25 delavcev, od tega so štiri de
lavke na porodniškem dopustu, en 
delavec pa je že dalj časa v bolni
škem staležu. Delavci, ki so še ne
razporejeni, odpravljajo posledice 
poplave, kompletirajo nedokončano 
proizvodnjo in opravljajo zaščitna 
dela na objektih. 

Program nalog sklada stavbnih 
zemljišč občine in finančni načrt 

za leto 1987 
Delegati zbora združenega dela in 

zbora krajevnih skupnosti bodo 
obravnavali in sprejemali program 
nalog sklada stavbnih zemljišč obči
ne Jesenice in finančni načrt za leto 
1987. Program nalog izhaja pred
vsem iz prostorskih možnosti širje
nja in dopolnjevanja naselij po sred
njeročnem družbenem planu in letni 
resoluciji. Usmerjen je predvsem v 
možnost graditve usmerjene stano
vanjske gradnje, individualne grad
nje in širjenja obrtne dejavnosti ter 
urejanja Plavškega travnika I in II. 

Letošnji program vsebuje pridobi
vanje stavbnih zemljišč za družbeno 
lastnino na območjih zazidalnih na
črtov: Podmežakla, TVD Partizan Je
senice, Koroška Bela — stolpiči, Log 
—Črtenje, Pišnica, Moste—Breg, 
Ajdna, obrtna cona Lipce, Plavški 
travnik I in II (špedicija, carina) in 
pridobivanje stavbnih zemljišč kot 
zapolnitve v naseljih. Program ure
janja stavbnih zemljišč zajema zazi
dalne načrte: Hrušica — center — 
zahod, Podmežakla, TVD Partizan, 
Koroška Bela •— stolpiči, Log—Črte
nje, Pišnica, Moste—Breg,. Ajdna, 
obrtna cona Lipce, Plavški travnik 
in urejanje stavbnih zemljišč za za
polnitve v naseljih. 

Letos se po programu predvideva 
oddaja stavbnih zemljišč na zazidal
nih površinah: Hrušica center in za
hod, Podmežakla, TVD Partizan, Ko
roška Bela — stolpiči, Pišnica, Mo
ste—Breg, Plavški travnik I in zem
ljišča kot zapolnitve v naseljih. Izde
lavo prostorskih izvedbenih aktov 
program predvideva za zazidalne po
vršine: Javornik, pri Gradbincu, Ajd
na, Log—Črtenje, Lipce — obrtna 
cona, Kočna—Poljane, prostorsko 
ureditvene pogoje za območje občine 
in lokacijski načrt za drugi tir na 
progi Ljubljana—Jesenice, kar fi
nancira ZG Ljubljana. 

Skupni prihodki sklada so v le
tošnjem letu predvideni v višini 
625.882.894 din, in sicer 
71.000.000 din iz nadomestil za 
uporabo stavbnih zemljišč, 
254.882.894 din iz združenih sredstev 
iz čistega dohodka gospodarstva in 
300.000.000 din od oddaje stavbnih 
zemljišč. Od skupnih prihodkov je 
za pridobivanje stavbnih zemljišč 
predvidenih 200.000.000 dinarjev, za 
urejanje stavbnih zemljišč 
225.882.892 din, za izdelavo pro

storskih izvedbenih aktov 
170.000.000 din in drugi odhodki v vi
šini 30.000.000 din. 

Predlog odloka o javnem redu in 
miru v občini 

Delegatom zbora združenega dela 
in zbora krajevnih skupnosti je 
predložen v razpravo in sprejem no
veliran predlog odloka o javnem re
du in miru v občini Jesenice. O os
nutku sta zbora razpravljala na seji 
28. maja letos in ga posredovala v 
enomesečno javno razpravo. Predla
gatelj je v času javne razprave pre
jel nekaj pripomb in pobud iz K S 
Kranjska gora, Rateče in Žirovnica, 
statutarne komisije Skupščine obči
ne in inšpekcijskih služb. Vse ute
meljene pripombe so bile vključene 
v predlog odloka, vsi, k i so dali pri
pombe in pobude, pa so dobili tudi 
pisne odgovore. V predlogu odloka 
so kazenske sankcije določene v več
jem razponu do maksimalne višine, 
ki jo določa zakon o prekrških. 

Po predlaganem odloku se kaznu
jejo kot prekršek zoper javni red in 
mir dejanja, s katerimi se v prime
rih, navedenih v odloku, motita mir, 
počitek ali delo občanov, povzroča 
nemir ali javno zgražanje, ogroža 
splošna varnost ljudi in premoženja, 
kvari zunanji izgled kraja, ogroža 
zdravje ah čistoča, ovira vzgoja mla
dine ah kako drugače moti j avni red 
ah ruši družbena disciplina. Za stor
jene prekrške zoper javni red in mir, 
opredeljene v predlogu odloka, so 
neposredno odgovorne osebe, k i j ih 
same storijo ali posredno starši, 
skrbniki ali rejniki, ki j im je zaupa
no varstvo, vzgoja in oskrba mlado
letnikov ah oseb pod skrbništvom, 
za prekrške, k i j ih storijo mladole
tniki ah osebe pod skrbništvom, če 
je storjeni prekršek posledica njiho
ve opuščene dolžne skrbi za mlado
letnike. 

Spremembe in dopolnitve odloka o 
davkih občanov 

Tudi o predlogu odloka o spre
membah in dopolnitvah odloka o 
davkih občanov bodo razpravljali in 
sklepali delegati .zbora združenega 
dela in zbora krajevnih skupnosti. 
Osnutek tega odloka je bil v enome
sečni javni razpravi, vendar nanj n i 
bilo pripomb. 

Odlok o spremembi območij 
K. 0. Dovje in K. 0. Hrušica 

O predlogu odloka o spremembi 
območij katastrskih občin Dovje in 
Hrušica bodo razpravljali in sklepali 
delegati zbora krajevnih skupnosti. 
Obe katastrski občini pokrivata po
dročje, k i zaradi gradnje karavan
škega predora iz dneva v dan spre
minja podobo. Kot prvi poseg je bila 
opravljena regulacija Save. Trasa 
opuščene železniške proge Jeseni
ce—Rateče je bila prekvalificirana 
in rekonstruirana v odsek magistral
ne ceste Mlake—Jesenice. Prazna 
nerodovitna zemljišča, k i so ostala 
ob teh dveh posegih na levem bregu 
reke Save se z zasipavanjem pripra
vljajo kot nadomestna za tista kme
tijska zemljišča, ki so uničena zara
di gradbišča ob predoru in bodoči av
tocesti. Sedanja meja med katastr
skima občinama teče po sredini reke 
Save. Zaradi navedenih sprememb 

je kakršnakoli identifikacija meje 
nemogoča in nesmiselna in zato so 
potrebne spremembe v soglasju z re
publiško geodetsko upravo. Verjetno 
bodo po končani gradnji predora in 
avtoceste potrebne še nekatere spre
membe. 

Odgovori na delegatska vprašanja 
in pubude 

Na delegatsko vprašanje o zdrav
stvenem varstvu nezaposlenih oseb 
Skupnost za zaposlovanje odgovar
ja, da so začasno nezaposlene osebe, 
ki prejemajo pri Skupnosti za zapo
slovanje denarno nadomestilo oz. 
denarno pomoč med brezposelnost
jo, v skladu s predpisi o zdravstve
nem varstvu oproščene plačila parti
cipacije za zdravstvene storitve, ki 
j ih koristijo. Vsi ostali evidentirani 
iskalci zaposlitve pa morajo tako kot 
vsi drugi občani uveljavljati oprosti
tev plačila participacije v skladu s 
samoupravnim sporazumom o ures
ničevanju socialno varstvenih pra
vic. 

V zvezi z delegatskim vprašanjem 
o psih klatežih odgovor sekretariata 6 

za notranje zadeve navaja, da se po 
predlogu odloka o javnem redu in 
miru posameznik kaznuje za prekr
šek s kaznijo od 2.500 do 50.000 di
narjev, če draži, plaši ah pusti brez 
nadzorstva žival, ki utegne ogrožati 
varnost ljudi in premoženja. Glede 
pobijanja potepuških živah odgovor 
navaja, da lovski predpisi določajo, 
da psa, ki se giblje več kakor 200 m 
od hiš ah več kakor 50 m od gospo
darja, sme pokončati lovski čuvaj, 
član lovske družine oz. strokovni de
lavec organizacije, k i upravlja loviš- «, 
če. Posebno je določeno, da so ome
njeni dolžni pokončati psa ali mač
ko, če neposredno preganjata ah 
uničujeta divjad oziroma domače ži
vah. V odgovoru sekretariat tudi pro
si vse občaneT da lovski družini, vete
rinarski inšpekciji in delavcem po
staje milice prijavljajo vsa opažanja , 
o gibanju potepuških psov. 

Na delegatsko vprašanje o preno
su kmetijskih zemljišč v kmetijski 
zemljiški sklad odgovarja Kmetij-
sko-zemljiška skupnost. Prenos 
zemljišč iz ogranizacij združenega 
dela in družbenopolitičnih organiza
cij, k i se s kmetijstvom ne ukvarjajo 
in j im kmetijska zemljišča ne služijo 
za opravljanje osnovne dejavnosti, 
še ni izveden, čeprav bi po zakonu iz 
leta 1973 moralo biti to narejeno že v 
dveh letih. Dopolnilni zakon je leta 
1979 ponovno zahteval, da se prenosi 
naredijo še v tistem letu, vendar se 
kljub intervencijam Kmetijsko-zem-
ljiške skupnosti ta zakon ni izvajal. , 
Tudi veljavni zakon iz leta 1985 je 
ponovno podčrtal, da se kmetijsko 
zemljiški sklad mora formirati, ven
dar do danes še ni rezultatov. Nika
kor pa, navaja odgovor, na urgence 
skupnosti in posredovanje inšpekcij
skih služb ne reagira Železarna Je
senice, k i še naprej po svoje razpola
ga s kmetijskimi površinami, ne ozi-. 
raje se na ustavna in zakonska dolo
čila. Tudi druge OZD (železnica) pre
nosa niso izvedle. 

R A Č U N A L N I Š T V O PRI NAS mag. Neda Karba, dipl. ing. 

Določanje kvalitete š a r ž surovega 
j e k l a z ekspertnim s i s t e m o m 

Za opis vsake družine je potrebnih osem 
do deset atributov (elementi, katerih prisot
nost je treba upoštevati), k i j ih je določil me-
talurg-ekspert, k i je tudi ocenil velikost inter
valov vrednosti posameznih atributov. Posku
si z ASISTENTOM so pokazali, da so bih atri
buti dobro izbrani. 

Treba je omeniti tudi poskus, da smo s po
močjo ASISTENTA avtomatsko določili meje 
atributov iz že rešenih primerov klasifikacije. 
Rezultati so pokazali dokaj zanimive ugotovi
tve. 

Pr i gradnji odločitvenih dreves je potreb
no omeniti še dva načina, k i nam zelo poma
gata, da so rezultati kar najboljši. Ta dva na
čina izberemo že pri gradnji-dreves in ju po
damo kot parametra. To sta: 

— rezanje gradnje po principu maksimal
ne klasifikacije pravilnosti, 

— vsiljevanje atributov interaktivno ali z 
že predhodno zgrajenim drevesom. 

REZANJE GRADNJE 
Ker je pri gradnji na nižjih nivojih v dre

vesu ocena atributov zaradi premajhnega šte
vila primerov v vozlu vprašljiva, je priporoč

ljivo v določenem trenutku gradnjo prekiniti 
in pustiti v listu možnost za več razredov z do
ločenimi verjetnostmi. Za prekinitev gradnje 
ASISTENT uporablja princip maksimalne 
klasifikacije pravilnosti. 

VSILJEVANJE ATRIBUTOM 
Uporabnik lahko vpliva na potek gradnje 

tako, da vsiljuje atribute, k i bi j ih sicer izbra
la ocenitvena funkcija. Vsiljevanje je mogoče 
na dva načina: _̂ 1 

— vsiljevanje z datoteke z že prej zgraje
nim drevesom, 

— interaktivno vsiljevanje — preko ter
minala. 

Klasifikacijska natančnost drevesa se te-
stira tako, da se z uporabo tega drevesa klasi
ficira neka množica primerov, za katere ve
mo, v katere razrede spadajo. Relativna fre
kvenca pravilnih ugibov (ugib je pravilen, če 
je najverjetnejša kvaliteta v listu, v katerega 
pade nek primer; tudi dejanska) pove, kako 
natančno je drevo. Seveda morajo biti tudi po
datki popolnoma pravilni (natančnosti meta-
lurga-eksperta ni bilo mogoče ugotoviti). Te
stirata se dve vrsti natančnosti: 

— natančnost klasificiranja učnih prime
rov in 

— natančnost klasificiranja novih (test
nih) primerov. 

Drevesa so bila zgrajena z nad 75 odstotki 
vseh podatkov za neko družino. Pri avtoma-
tnih, dinamo in mikrolegiranih jeklih je bilo 
podatkov od 1.500 do 4.300, pri konstrukcij
skih pa okrog 8.100. 

Odločitvena drevesa družin jekel s sedmi
mi kvalitetami dosegajo vehko večjo klasifi
kacijsko natančnost (okrog 80 odstotkov do 90 
odstotkov). Najboljše rezultate smo dosegli z 
drevesoma za dinamo in mikrolegirna jekla, 
kjer je bila natančnost glede na učne primere 
več kot 90 odstotna. Najslabše rezultate pa 
smo dosegli pri konstrukcijskih jeklih — 45 
odstotno natančnost. Vzrok za to so dokaj sla
bi učni primeri (kvaliteta »se prekrivajo« — 
nekonsistenca) in dejstvo, da izbiramo med 
veliko možnimi kvalitetami. 

Tudi velikosti dreves za družine s sedmimi 
kvalitetami so si podobne: imajo 50 do 100 vo
zlov; drevesa konstrukcijskih jekel pa imajo 
preko 300 vozlov (največje drevo ima 622 vo
zlov). Vsa drevesa so rezana, nerezana bi bila 
nekajkrat večja. 

Klasifikacijska natančnost nad novimi pri
meri je v povprečju le za odstotek ali dva niž
ja od tiste nad učnimi primeri. 

Določanje novih učnih primerov oziroma 
novih atributov ni izboljšalo natančnosti za 
več kot tri odstotke. 

Manjšanje intervalov vrednosti atributov 
je izboljšalo natančnost za največ štiri odstot
ke (število vozlov se je približno podvojilo). 

Drevesa, zgrajena z uporabo neustreznih 
atributov, so dosegla okrog 20 odstotkov slab
šo natančnost kot tista, pri katerih so bili upo
rabljeni pravilni atributi. 

Nekatere kvalitete so zelo dobro določene 
z atributi ustrezne družine. Primeri takih 
kvalitet so klasificiram s 95 do 100 odstotno 
natančnostjo. Obstajajo tudi kvalitete, ki j ih 
atributi slabo določajo in za katere natan
čnost klasificiranja ne dosega 50 odstotkov, 
oziroma v primeru konstrukcijskih jekel niti 
en odstotek. Tako so kvalitete, k i se malo ra
zlikujejo od drugih in pri katerih je klasifika
cija močno odvisna od naročenih kvalitet. 

Za vsako družino jekel smo opisali pet ra
zličnih dreves. Opisan je tudi način gradnje 
dreves in uporabljeni atributi. 

Odločitveno drevo 
za avtomatna jekla 

Družino avtomatnih jekel sestavljajo kva
litete: Č1190, Č 1590, 9 S M n 28, C 3190, 
Č 3990, A T J 100 Pb in Č 1490. 

Opisanih je pet različnih dreves, k i smo 
j ih imenovali: i.vtol, avto2, avto3, avto4 in 
avto5. 

(nadaljevanje prihodnjič) 
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Edo Torkar 

Rudi P e r u š e k zida hišo 
Sam vrag je hotel, da kupi tisto 

parcelo. Vrag, ki je govoril skozi 
usta Ljudmile, njegove žene. Vrag se 
pač najraje oglaša skozi nežna in za
peljiva ženska usta! Bilo je v petek 
po kosilu, maloprej se je vrnil iz fa-
brike, veselil se je sobote in nedelje, 
ki ju bo po dolgem času lahko imel 
samo zase, kajti Ljudmila je že ves 
teden obljubljala, da ga bo pustila 
do nedelje samega in odšla skupaj z 
otrokoma na Dolenjsko k svojim 
staršem. Zdaj pa je sredi posvečene 
tišine med obiranjem piščanca rekla 
kakor mimogrede: »A veš, da Hafner 
ne bo kupil tiste parcele na Polja
nah? Pravi, da je izvohal boljšo na 
Rodinah, ki da je sicer precej dražja, 
bo pa imel z nje razgled na Triglav 
in same velike živine v soseščini: od 
župana do partijskega sekretarja, 
šefa policije in načelnika davčne 
uprave.« 

»No, in?« je zamomljal s polnimi 
usti. 

»Nič. Če se ne bomo zagrebli zanjo 
mi, se bo pač kdo drug. Hafner pra
vi, da je to zadnja zazidljiva parcela 
na Poljanah.« 

»Name ne računaj, jaz že ne bom 
zidal, imam že fabrike poln kufer!« 

»Ja, kdo te pa sili zidati, človek 
božji — saj si lahko postavimo bru
narico, tako kot je Frelihova v Rov-
tah: spodaj en prostor, no, mogoče 
dva, zgoraj pa atelje in veranda — 
pa vrt naokrog, z rožami in sadov
njakom. Razgleda na Triglav res ne 
bomo imeli a za silo nam bo tudi 
Stol prav prišel...« 

»Razgled na Stol imamo že tukaj. 
Pa streho nad glavo tudi lep kos 
strehe, bi rekel. In vrt — ga morda 
nimamo?« 

»Tukaj ni nič našega, to je vse od 
tvojih starih, dovolj let imaš že, da 
bi se lahko že postavil na lastne no
ge. Sicer pa — samo še par let poča
kaj, da otroka malo zrasteta in bosta 
hotela vsak svojo sobo. In potem 
adijo tvoj atelje, adijo tvoja delavni
ca, adijo tvoja malarija, pa švasarija 
in šlosarija in frštekarija! Z vso svo
jo kramo boš spokal v garažo ali na 
balkon ali pa kar k tvoji mamici v 
kuhinjo. ..« 

In so kupili tisto parcelo. Pravza
prav niti ni bila tako gromozansko 
draga glede na to, da je stala na res 
zelo lepem kraju pod gozdom, in da 
je bila do nje speljana elektrika, vo
da, kanalizacija, asfalt in vse drugo. 
Povsod okoli so že zrasle lepe nove 
hiše, obdane z velikimi negovanimi 
vrtovi, ki so jih čuvali psi in so jih 

skrbni gospodarji vedno znova na 
kratko strigli z električnimi kosilni
cami. Proletarcu Rudiju Perušku je 
šla ta podeželska malomeščanščina 
na jetra, njegovi ženi pa prav nič. O 
brunarici niti slišati ni hotela več, 
nenadoma je z vsem svojim bitjem 
zahrepenela po hiši z vrtom, po prav 
taki hiši in prav takem vrtu kot ga 
imajo drugi. 

Tako je 37-letni strugarin amater
ski slikar Rudi Perušek slednjič 
podlegel nežni tiraniji svoje Ljud
mile in začel zbirati dokumentacijo 
za gradnjo stanovanjske hiše na Po
ljanah. Ko je zbral vsa potrebna do
voljenja, sta z ženo vsak v svojem 
podjetju zaprosila za kredit, na par
celo si je navozil opeke, strešnikov, 
peska, cementa, lesa in drugega 
gradbenega materiala, postavil je 
zasilno pločevinasto barako in med 
prvomajskimi prazniki mu je iz fa
brike izposojeni buldožer opravil tu
di že osnovna zemeljska dela. Rudi 
Perušek je stal na robu jame, oglušel 
od rohnenja motorja in zastrupljen s 
smradom izpušnih plinov in imel je 
intenzivni občutek, da mu ta rohne
či in smrdeči mehanični rinež koplje 
grob. Grob, v katerega bo sam sebe 
živega zakopal in iz katerega se živ 
dan ne bo več izkopal. Komaj ozele-
nele krošnje dreves so se trepetaje 
pripogibale v vetru, zadaj za tem 
pripogibanjem pa je silila pod nebo 
s snežnimi zaplatami posuta gorska 
veriga Karavank. (Nedotaknjena le
pota gora je bila najpogostejši motiv 
njegovih kolegov iz občinskega li
kovnega kluba, katerega član je bil, 
in tej izrabljeni tematiki se tudi on 
ni mogel docela izogniti, saj so bili 
gorski in krajinski motivi že nekak
šen zaščitni znak kluba in starejši 
člani so ljubosumno bedeli nad 
mlajšimi da se ne bi izneverili- tra
diciji!). Rumena rana sredi zelenine 
travnika se je vidno širila in pogla
bljala in na njenem dnu se je kakor 
sokrvica natekala blatna brozga. 

»Zelo je vlažno,« je menil buldože-
rist v odmoru, ko sta počivala v sen
ci pod skladovnico opeke. »Mislim 
zemlja.« 

»To je od dežja. Sinoči je deževa
lo,« je rekel Rudi Perušek.« 

»Saj vidiš, da imaš samo ilovico. 
Če bi bila podlaga prepustna, bi vo
da sproti odtekala, ne pa da se nabi
ra na dnu. Ne bi ti rad jemal volje, a 
povem ti, da se boš prekleto namu-
čil, preden boš izsušil ta bajer.« 

(nadaljevanje v naslednji številki) 

BEROUSTKA 
ČRKOVEDKA 
UKODELKA 
ČRKONKA 

BESEDARKA 
STAVKOPLETKA 
UČEZNALKA 
UKOTISKA 

Uganke 
1. 
Četudi ima ime in pamet, ni človek, 
četudi ima hrbet in liste, ni drevo. 
Ugani kaj je to? 

Velike misli lahke domujejo v njej, 
potrkaj na njena vrata — čimprej! 

Na beli njivi 
posejani s črnimi zrni 
žanješ lepe misli. 

4. 
Naj bo debela ali tanka, 
poučna ali zabavna, 
pri vsakem učenju je glavna. 

Oba gledata v njo, 
oba delata z njo, 
brez njeni učenca ne učitelja. 

11. 
Ni brez hrbtenice, 
ima platnice, 
ima ime in srce, 
zato nam veliko pove. 

12. 
V njej ni vse črno na belem, 
šele s pametjo jo razodenem. 

(Skupinsko delo) Literarni 
krožek Osnovne šole 
Jeseniško-bohinjskega odreda 
Kranjska gora 

Prva glava ji je dala, 
kar bilo je v nji doma, ' 
druga je iz nje pobrala, 
zdaj veliko zna .. . 

Na policah v platnicah 
so doma, 
vsak učenec jih pozna. 

V njeni krošnji plodovi dozorijo, 
ki besedni zaklad bogatijo. 

Poznaš bukve, ki imajo liste, 
a ne rastejo iz tal, 
temveč iz pametnih glav. 

10. 
Nekdo ji napravi telo. 
Dušo ji vdahneta oče in mati, 
potem jo drugim dasta brati. 

Jože Vidic 

Pekoče poletje leta 
1942 

Istega dne sta 
goreli dve vasi, v katerih so moške pobih, 
ženske in otroke pa izgnali v taborišča. To 
sta gorski vasici Koreno v domžalski in Gra
dišče v kamniški občini. - - - • - -------

Po dražgoški bitki se je kamniška četa 
pod vodstvom Matije Blejca — Matevža vr
nila na kamniško območje. V prvi polovici 
marca se je ta četa skrivaj nastanila pri 
kmetu Pestotniku v Kostanju, vasici, ki šte
je le sedem hiš in je dva km oddajena od 
Smartna v Tuhinju. Gestapovci so se verjet
no nadejali velikega uspeha, ko so brali po
ročilo kmečkega fanta iz te vasi, kdo je na 
Pestotnikovem skednju. Lahko verjamemo, 
da se ne bi nihče rešil, če ne bi vmes poseglo 
naključje. Marija Klemene — Marjanca iz 
Vrhpolja pri Kamniku je bila tedaj kuharica 
na nemški orožniški postaji v Kamniku. Po
leg kuhanja je pospravljala in čistila tudi so
be. V trenutku, ko je bila med čiščenjem sa
ma v pisarni, je hitro prebrskala uradno 
knjigo dežurnega na orožniški postaji in na 
svoje veliko začudenje videla prijavo Franca 
Grošlja iz Kostanja o partizanih v vasi. Na
glo je končala delo in pohitela k bratu. Le -
ta je o Grošljevem izdajalskem pismu ob

vestil Lovrenca Brleča iz Buča, ta pa Miha 
Vrankarja, sina Velikega Homarja, k i je po 
teh dogodkih odšel k partizanom. Miha Pe-
stotnik iz Kostanja, na čigar skednju so bih 
partizani, je bil Mihov svak, ker je imel 
Vrankarjevo Marijo za ženo. Zaradi obihce 
dela z majhnimi otroki in kmetijo, j ima je že 
dober mesec pomagala Marijina sestra Ci l 
ka. 

Vest o izdaji in bližajoči se nemški akciji 
za uničenje čete je strahotno vznemirila 
partizane in Pestotnikove.~Zvečer so se par
tizani v največji tišini umaknili na Kostanj-
sko planino. Nemci, k i niso vedeli, da so se 

j im partizani po zasugi kuharice na orožni
ški postaji že izmuznili, so po polnoči obkoli
l i vas. Psi so divje lajali in vaščani niso spa
l i . Tudi tisti, k i niso vedeh, da so bih pri Pe-
stotnikovih partizani, so po pasjem laježu 
ugotovili ah slutih, da se nekaj pripravlja. 

Pred svitanjem se je Miha Pestotnik 
odločil, da gre za partizani in pri njih osta
ne, saj od Nemcev ni imel drugega pričako
vati kot smrt. S sovaščanom Francem Hri
barjem — Lovrom, vaškim aktivistom, sta 
se skušala izmuzniti skozi obroč, a so ju ta
koj zajeli in odpeljali na skedenj. Tu so ju 
pretepali in spraševali o partizanih. Kot nori 
so tekali po hišah od kleti do podstrešja, po 
hlevih, skednjih in drvarnicah. N i in ni j im 
šlo v glavo, da partizanov ni nikjer. 

Po vrnitvi s Kostanj ske planine šo Nem
ci v Kostanju aretirali in odpeljah s seboj v 
Kamnik Mihovega brata Jožeta Pestotnika 
in Cilko Vrankar, sestro Mihove žene M a r i 
je. Iz begunjske zaporniške knjige je razbra
ti, da so j ih tjakaj pripeljah 25. marca 1942. 
Vsi trije, Miha in Jože Pestotnik in Cilka 
Vrankar, hčerka Vehkega Homarja, so bih 
ustreljeni 19. aprila 1942 v Mauthausnu v 
skupini 49 talcev, k i so padli kot žrtve maš
čevanja za ubitega jeseniškega župana 
Luckmanna. 

Tedaj ustreljena Cilka Vrankar je bila 
doma iz vasice Gradišče, to je od Kostanja 
sosednja vas. V spodnjem delu Gradišča je 
zaselek Hom, kjer v dokaj strmem pobočju 
stojita dve kmetiji Veliki Homar in Mah Ho-
mar. Cilka je bila hčerka kmeta Vehkega 
Homarja. Tu, najbliže glavni cesti, se je 
osmega julija 1942 začela drama vasi. Kako 
se je začelo, mi je opisala Kat i , hčerka Veh
kega Homarja: 

»Sedmega julija 1942 zvečer je bil naš 
pes Pazi nenavadno nemiren, lajal je, renčal 
in cvilil. Po njegovem nemiru smo slutili, da 
je nekdo v bližini hiše. Vedno grozeča nevar
nost nam je tako izostrila čut; da smo samo 
pogledali v psa, in že smo vedeh, kdo se 
smuka okoh hiše: partizani ah vohuni. Parti
zani so pred prihodom v hišo pomirili psa. 
Tistega večera pa nikogar ni bilo blizu, toda 
pes se ni motil. Po gozdovih okoh hiš naše 
vasi so oprezovali nemški izvidniki in vohu-

Zjutraj, ko se je začelo svitati, so začeh 
tolči po vratih. Oče j im je odprl in zaželel do
bro jutro, oni pa so ga odrinili in kot trop po
besnelih volkov planili v vežo z namerj enimi 
puškami. V sobo, v kateri sva spali z Julko, 
so vdrli trije in se drli: Wo sind Banditen? 
Kje so banditi? Potegnili so odeje s postelj, 
naju prijeli za roke in že sva sfrčah skozi 
vrata. Nagnali so nas v vežo. Iz svisel poleg 
hiše so pripeljah očetova brata oziroma mo
ja strica 56 - letnega Janeza Vrankarja in 
37 - letnega Jurija. Strica sta živela v rojstni 
hiši in sta poleti spala na svislih. Iz veže 
sem ju videla bosa in v samih srajcah stati 
pred hišo. Jurij je skušal z gibi rok in z obra
zom Nemcem dopovedati, da je gluhonem. 
Vendar to v tem trenutku ni zanimalo niko
gar. Očeta so poklicali ven. 

Imaš kaj denarja? je vprašala mati očeta. 
Imam za silo, je odgovoril oče in to so bi

le njegove zadnje besede, k i smo j ih slišali. 
Odgnali so. j ih naprej proti zgornjemu delu 
vasi in nekaj metrov od hiše so se vsi hkrati 
ozrli nazaj ter nas otožno pogledali. Čez ne
kaj ur so z drugimi vaščani pogoreli vsi trije. 
Nas so odpeljali v Goričane in nato v tabo
rišče.« 

V hiši Malega Homarja sta živela brata 
Miha in Franc. Tr i tedne pred požigom vasi 
se je Miha z ženo Ivanko in sinom Marti
nom preselil v prazno Koritnikovo hišo, ka
tere gospodar je umrl že pred vojno. Druži
na je bila srečna, ker si je uredila novi dom, 
srečen je bil Mihov brat Franc, čigar žena je 
čakala na porod desetega otroka. Po porodu 
desetega otroka je bila potrebna zdravniška 
pomoč. Iz Kamnika so poklicali zdravnika, 
le-ta pa si ni upal na pot, ker so se po Kam
niku raznesle govorice, da so partizani v Tu
hinjski dolini napadli nemški avtomobil in 
da so med Nemci žrtve. Iz strahu, da bi ute
gnili Nemci kar mimoidoče pobirati za talce, 
se zdravnik ni upal-priti v Gradišče, temveč 
je tja poslal rešilca, k i je bolnico odpeljal v 
golniško bolnišnico. Niso j i mogli več poma
gati. V golniški bolnišnici je umrla prvega 
julija, čez pet dni pa so jo pokopali v Smart-
nem v Tuhinju. Vsa vas je jokala in pomilo-
vala nesrečnega moža in očeta najštevilnej
še družine v vasi. 

Tri dni po ženinem pogrebu je v ognju 
neke vaške hiše v Gradišču zgorel Franc 
Homar, po domače Mali Homar. Zgorel je 
tudi njegov brat, ki se je tako veselil vselitve 
v Koritnikovo hišo. Njuni družini sta morali 
v taborišče Windsheim. Deset dni starega 
Petrčka so ženske prenašale kar v navad
nem lesenem zaboju. Umrl je teden dni po 
prihodu v taborišče. Drugi otroci so zbegano 
tekali po taboriču in iskah očeta, ter prosili 
zdaj za kruh, zdaj za mleko, zdaj za pomoč 
pri opravljanju potrebe. Ivan je bil star tri 
leta, Stane štiri, Jaka šest, Tomaž osem, Jo
ža devet, Cilka dvanajst in Micka štirinajst 
let. 

»Tri mesece smo bili skupaj z Gradišča-
ni, vendar nam nihče ni hotel povedati, kaj 
je z našim očetom,« mi je pripovedovala 
hčerka Maleha Homarja Marija Razpotnik. 
»Potem smo pisali sorodnikom. Odgovorih 
so nam. Molite zanj. 

V Nemčiji so nas razpršili po raznih tabo
riščih. Iz Windsheima so nas odpeljali na 
Spodnje Bavarsko v taborišče Kastel pri 
Amberhu, v katerem so bili do 18. leta staro
sti otroci brez staršev s Štajerskega. 

Do konca leta 1945 smo vsi pricapljah do
mov. Doma je bilo vse požgano. Šli smo na 
rojstni dom naše mame v Hruševko, kjer je 
že bilo deset domačih otrok, potem pa še nas 
sedem! To je bil vrtec brez vrtca, otroštvo 
brez mladosti.« 

V Gradišču so postrelih dvanajst moških, 
trupla pa vrgli v goreče hiše. Pred tem je ge-
stapovec vsakogar vprašal, če kaj ve o parti
zanih. Nato j im je povedal, da bodo vsi 
ustreljeni, domovi pa požgani. 

Marjeti Drolc, Strajharjevi, so v ogenj 
nagnali 70-letnega očeta Lovra, 32-letnega 
moža Jožefa in 21-letnega svaka Blaža. V iz
gnanstvo je šla noseča s 16 mesecev starim 
sinom Maksom. 

Gradišče je v Tuhinjski dolini, na drugi 
strani hriba pa je dolina Črne, kjer so na
slednjega dne postrelih 51 talcev, od tega sa
mo štirje niso bili iz kamniške občine. To 
nas spominja na Hrušico, kjer so bile žrtve 
večinoma domačini. 
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NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 
• Po oceni predsedstva O K Z K S Radovljica so komunisti 

Bohinja z drugimi delovnimi ljudmi in občani, k i se neposred
no ali posredno ukvarjajo s turistično dejavnostjo, na dobri po
ti postopnega, vendar zanesljivega vzpona turizma v tem kra
ju. To kaže tudi vse večja povezanost turističnih, gostinskih in 
kulturnih organizacij in posameznikov pri programiranju raz
voja te dejavnosti. Letos so pripravili več zanimivih prireditev. 
S prihodom nekaterih mlajših vodilnih kadrov je tudi v Bohi
nju zapihal nov veter, ki oznanja prebujanje i n nove pobude. 

• V spomin na 28. avgust leta 1941, ko je okupator pod 
Rovarco v Gorjah ustrelil prvih pet talcev, slavijo v tej kraje
vni skupnosti krajevni praznik. V 12 naseljih te krajevne skup
nosti živi 2.785 prebivalcev, kar jo uvršča med največje (za Ra
dovljico, 31edom, Bohinjsko Bistrico in Lescami) v radovljiški 
občini. V počastitev praznika so v soboto, 29. avgusta, pripravi
li koncert domače godbe na pihala in v avli tamkajšnje osno
vne šole priredili proslavo, na kateri je o pomenu praznika ter 
o razvoju krajevne skupnosti govoril predsednik K K SZDL Ja
nez Vari. Na proslavi so podelili tudi letošnja priznanja K S in 
K K SZDL. 

• Skupščina občine Radovljica je pozvala vse delovne or
ganizacije, da z denarnimi prispevki in materialom pomagajo 
odpraviti težke posledice julijske ujme, v kateri so zaradi uda
ra strele zgoreli dve gospodarski poslopji in stanovanjska hiša, 
kmečka domačija na Gorjušah. Občina je namenila kot prvo 
pomoč 3 milijone din, sklad za kmetijstvo radovljiške občine 
7 milijonov, nad 5 milijonov din pa se je nabralo v solidarno
stni akciji krajanov Bohinja. Posebno zbiralno akcijo so orga
nizirala tudi bohinjska gasilska društva. Morebitne denarne 
prispevke še vedno lahko pošljete preko žiro računa pri Zadru
žni hranilno-kreditni službi v Bohinju številka 
51540-601-12526/1000 — pomoč pogorelim na Gorjušah. 

• V Ribnem pri Bledu je bilo v nedeljo, 16. avgusta, četrto 
lovsko-kinološko srečanje, za katerega so pripravili razstavo 
lovskih trofej, sejem lovskih in šolanih psov ter drugih lovskih 
naprav in pripomočkov. Popoldne je bilo na prireditvenem pro
storu družabno srečanje. 

• V resoluciji o družbenem planu občine Radovljica za 
leto 1987 je na področju kmetijstva predvideno s posebnim pro
gramom urejanje travnikov in pašnikov na 432 hektarov povr
šine. Vsa dela do sedaj potekajo po načrtu. 

• Na Brezjah so maja začeli graditi in sedaj uspešno tudi 
dogradili požarni bazen za 100 kubičnih metrov vode. Gradnjo 

bazena so prostovoljno opravili domači gasilci, denar pa so pri
spevali razen SIS za požarno varnost tudi nekateri zasebniki 
in krajani. 

• Sodobnim metodam v živinoreji se počasi približujejo 
tudi naši kmetijci. Nedavno je področni pospeševalec kmetij
stva za blejski okoliš Jože Zabret preizkusil »insekticidne« uše
sne značke, s katerimi se živina brani pred ODadi in komarji. 
Preizkus s temi ploščicami, k i jih je začel izdelovati ljubljanski 
Lek, je bil opravljen na kmetiji pri Kunšiču v Radovni zelo 
uspešno. 

• Tudi letos so bih krajani in organi krajevne skupnosti 
Ljubno zelo delavni. Zgradili so novi avtobusni postajališči na 
Posavcu, kjer so v novem naselju v tem kraju asfaltirali tudi 
vse poti. Del denarja so prispevali krajani sami, k i so razen te
ga opravili tudi veliko prostovoljnih delovnih ur. Predračunska 
vsota omenjenih naložb je znašala okoh 35 milijonov din, de
janska vrednost pa je bila mnogo večja. 

• Delovna organizacija Triglavski narodni park bo še le
tos v svoji stavbi na sedežu delovne organizacije na Bledu ob 
jezeru uredila v dveh prostorih informacijski center. V enem 
prostoru bodo razstavljene značilnosti Triglavskega narodne
ga parka, v drugem pa bodo predvajali video in dia projekcije. 

• V gospodarstvu občine Radovljica je bilo lani 36 % vseh 
naložb v gradbene objekte in 59 % v opremo, od tega 28 % v do
mačo opremo in 31 % v uvoženo. V primerjavi z letom 1985 so 
se naložbe v gradbene objekte lani povečale za 3 %, dober od
stotek za uvoženo opremo, zmanjšale pa so se naložbe v doma
čo opremo. 

• Za letošnje naložbe se lastni viri financiranja v občini 
Radovljica zmanjšujejo od lanskih 57 na letošnjih 50 %. Doma
či krediti prestavljajo 27%, združena sredstva in tuji krediti 
ter druga sredstva za naložbe pa 3 %. 

• Trgovska delovna organizacija Veletrgovina Špecerija 
Bled TOZD Maloprodaja je letos začela graditi novo prodajal
no v Zasipu, k i naj bi po načrtu začela redno poslovati že v za
četku meseca oktobra. V sodelovanju z Alpdomom Radovljica 
bo Špecerija pričela tudi z gradnjo svoje prodajalne v K S Ljub
no. Za gradnjo trgovine v Ribnem še tečejo razgovori za prido
bivanje ustreznega gradbenega zemljišča. Prav tako pa Špece
rija in trgovsko podjetje Murka Lesce pripravljata skupno 
adaptacijo blagovnice v Radovljici oz. gradnjo nove trgovine v 
Prešernovi ulici. 

• V sodelovanju z ljubljansko trgovsko hišo Emona so v 
kletnih prostorih hotela Grad Podvin pri Radovljici julija odpr
li brezcarinsko prodajalno. Poleg cigaret in žlahtnih pijač pro
dajajo za devize tudi porcelan, kožne in druge izdelke, nakit, 
kozmetična sredstva ter posebne luksuzne izdelke domačih iz

delovalcev. Velika pridobitev je tudi pokrita dvorana za jaha
nje, ki jo je hotel Grad Podvin odprl skupaj z zasebnikom. 

• V radovljiški občini so v prvem polletju zaposlili 86 no
vih delavcev iz drugih republik in pokrajin, od teh največ v go
stinstvu in turizmu 28, v gradbeništvu 16, druge pa v industriji. 
59 novozaposlenih delavcev je iz SR Bosne in Hercegovine, 11 
iz SR Hrvatske, 6 iz SR Makedonije, po 4 iz SR Srbije in A S P 
Vojvodine ter po eden iz SR Črne gore in A S P Kosovo. Več kot 
v radovljiški so zaposlili delavcev iz drugih republik in pokra
j in le v kranjski in jeseniški občini. 

C Zanimiva zabavna akcija »podoknica«, ki jo organizira 
Nedeljski dnevnik oziroma njegova priloga »Osa« skupaj z na-
rodno-zabavnimi ansambli, se je v raznih, predvsem manjših 
slovenskih krajih že močno priljubila pri ljubiteljih domačih 
viž in napevov. Peto podoknico so pripravni v petek, 14. avgu
sta, zvečer v Kropi. Ansambel Fantje z vseh vetrov je sredi na
selja zapel in zaigrali vsem ženam pod oknom Minke Blazni-
kove. 

• Letos slavi Kovaški muzej v Kropi 35-letnico ustanovi
tve. Deluje v okviru muzejev radovljiške občine in spada med 
najbolj obiskane v občini. Prve pobude za ustanovitev muzeja 
v Kropi so bile sprožene že leta 1949, tri leta kasneje, 29. junija 
1952, pa je bil muzej uradno tudi odprt. Zasluga za to pomemb
no kulturno pridobitev gre domačemu zanesenjaku Jožetu Ga-
šperšiču. Letno obišče ta muzej okoli 13 tisoč domačih in tujih 
gostov. 

• V pretekli smučarski sezoni 1986/87 je iz S K Radovlji
ca treniralo in tekmovalo 80 smučarjev in smučark. Na repu
bliških tekmovanjih je imelo pravico nastopati pet cicibanov, 
štirje mlajši pionirji in šest mladincev. V letošnji sezoni bo na
stopalo na teh tekmovanjih šest cicibanov, šest starejših pio
nirjev in devet mladincev. V državni reprezentanci bo pri mla
dincih nastopal Matej Jovan, v mladi A reprezentanci Špela 
Jakopič in v pionirski B reprezentanci Klemen Gašperšič. 

• Tudi letošnje poletje je v Radovljici na stalnih pripra
vah državna namiznoteniška reprezentanca članov in mladin
cev. Pripravljajo se na evropsko prvenstvo v Atenah. Skupaj z 
našimi v Radovljici od 4. avgusta vadijo tudi reprezentantje Ni
zozemske. 

9 V soboto, 15., in v nedeljo, 16. avgusta, je bil na travni
ku pod hotelom Golf na Bledu čebelarski sejem. Organizirali 
so ga TD Bled ter čebelarska društva Bled, Radovljica in Jese
nice. Razstavljeni so bili čebelji izdelki in naprave za čebelar
jenje. 

• Na prireditvenem prostoru Pod skalco v Bohinju je bilo 
v nedeljo, 16. avgusta, vsakoletno lovsko srečanje, ki ga je or
ganizirala lovska družina Stara Fužina iz Bohinja. 

0 razvijanju izobraževalne 
funkcije sindikata 

Drugi in širši vidik uresničevanja 
izobraževalne funkcije zveze sindi
katov se povezuje z institucionalizi
ranim sistemom vzgoje in izobraže
vanja otrok, mladine in zaposlenih. 
Pri tem se lahko omejimo le na za
poslene in druge odrasle, k i se lahko 
vključijo po izstopu iz rednega šol
skega sistema v nadaljevalno izobra
ževanje, izpopolnjevanje in usposa
bljanje. ry^j 

Organi zveze sindikatov v naši ob
čini si prizadevajo, da bi se uveljavi
lo vseživljenjsko izobraževanje, da 
b i izobraževanje odraslih zajelo vsa 
področja življenja in dela delavcev 
in občanov. To pa pomeni razvijanje 
izobraževalne funkcije sindikatov v 
obliki motivacije in mobilizacije za 
vključevanje delavcev v:. 

— izobraževanje ob delu, 
— nadaljevalno osnovno splošno 

izobraževanje zaposlenih, 
— izobraževanje za prosti čas in 

ustvarjalno delo, 
— izobraževanje za tretje življenj

sko obdobje, 
— ekološko izobraževanje itn. 

Osnovne organizacije zveze sindi
katov morajo dosledno in sistemati
čno uresničevati naloge in usmeritve 
RS ŽSS za uresničitev izobraževalne 
in kadrovske funkcije sinidkatov. 
Tako naj bi osnovne organizacije 
zveze sindikatov v OZD materialne 
proizvodnje in družbenih dejavnosti 
zagotovile: 

— oblikovanje razvojnih izobraže
valnih in kadrovskih planov, k i bi j ih 
pripravile strokovne službe, 

— utrditev sistema materialne sti
mulacije za različne oblike izobraže
vanja, izpopolnjevanja in usposa
bljanja delavcev ob delu, iz dela i n 
za delo ter za ustvarjalno delo, 

— pregled načrtovanih in pora
bljenih sredstev za izobraževanje in 
izpopolnjevanje ob delu, 

— razprave o razvoju kadrovsko -
izobraževalne funkcije in dela v 

OZD. 

To družbeno izobraževalno funkci
jo in navedeni obseg nalog morajo 
osnovne organizacije zveze sindika

tov uresničevati le v sodelovanju in s 
pomočjo strokovnih služb v OZD. 
Kadrovsko - izobraževalne službe in 
nosilci izobraževalno - kadrovskih 
funkcij morajo pripravljati stroko
vne ocene in podatke, k i so opora za 
samoupravno (samoupravni organi) 
in politično delovanje sindikatov. Te 
naloge pa morajo osnovne organiza
cije zveze sindikatov uresničevati tu
di v sodelovanju in usklajenem delo
vanju s svetom za izobraževanje pri 
OS ZS Jesenice. Le - ta je že pred le
tom dni obvestil in animiral osnovne 
organizacije sindikatov za uresniče
vanje širše izobraževalne funkcije 
sindikatov pri razvijanju izobraževa
nja odraslih. Vendar doslej niso bili 
doseženi pomembnejši premiki pri 
izvajanju navedenih nalog in uresni
čevanju izobraževalno - kadrovske 
funkcije sindikatov v združenem de
lu. 

Te družbenoizobraževalne naloge 
zahtevajo ne samo takojšno, ampak 
tudi trdnejšo strokovno in družbeno
politično akcijo sindikatov- Bistveni 
smoter uresničevanja izobraževalne 
funkcije sindikatov pa je doseči pre
mike v strokovni, splošni in družbe
nopolitični izobrazbeni strukturi de
lavcev, kar mora biti neločljivo pove
zano z prestruktuiranjem gospodar
stva v naši občini in tudi v celotni 
naši samoupravni socialistični druž
bi. 

Različne oblike izobraževanja, iz
popolnjevanja in usposabljanja de
lavcev lahko izvajajo tudi v institu
cionaliziranem sistemu vzgoje in 
izobraževanja odraslih. V sistemu 
izobraževanja odraslih pa imajo 
ustrezno vlogo delavska univerza in 
izobraževalni centri OZD. 

Vse to dokazuje, da morajo osno
vne organizacije in vodstva zveze 
sindikatov opravljati in uresničevati 
izobraževalno funkcijo v ožjem in 
širšem smislu. Novo in izpopolnjeno 
znanje ni samo parola, ampak nujna 
potreba sedanjega časa in prihodno
sti. Zato zapostavljanje in zanemar-
jenje razvijanja izobraževalne funk
cije pomeni bistveno krnitev vloge 
in funkcij zveze sindikatov v združe
nem delu kot tudi v naši samoupra
vni socialistični družbi. 

Srečko Krč 

VIZ TOZD D E L A V S K A UNIVERZA VIKTOR STRAŽIŠAR 

JESENICE vpisuje v naslednje izobraževalne oblike: 

splošno izobraževanje 
— osnovna šola za odrasle (šolanje je brezplačno), 
— tečaje tujih jezikov za odrasle: 

začetni in nadaljevalni tečaj nemščine in angleščine, 
začetni tečaj italijanščine, 
začetni tečaj francoščine, 

— tečaje nemščine in angleščine za predšolske in šoloobvezne 
otroke, . , 

— tečaj slovenščine za tujce in občane iz drugih republik, 
— tečaj šivanja in krojenja, začetni in nadaljevalni, 
— tgčaj avtogenega treninga, 
— tečaj strojnega pletenja, -
— tečaj ročnega pletenj a, 
— tečaj kuhanja; 

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 obdobje 
— jezikovni krožki: 
nemščina, 
angleščina, 
francoščina. 
V razpisane izobraževalne oblike vpisujemo vsak dan, razen sobo

te, od 6. do 14. ure. Prijavite se lahko tudi po 81-072. 

Na javorniškem klancu (foto: I. Kučina) 
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OS ZSS Jesenice se je vključil v uresničevanje stališč in usmeritev pred
sedstva RS ZS Slovenije za nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih. 

Zveza sindikatov kot družbenopo
litična organizacija delavskega ra
zreda in subjektivna sila v naši sa
moupravni socialistični družbi opra
vlja in mora opravljati različne funk
cije kot npr. politično - samoupra
vno, ekonomsko, moralno - politično, 
zaščitno in nadzorno ter kadrovsko 
in izobraževalno funkcijo. 

V tem konteksu ali v povezavi ka
drovsko - izobraževalne funkcije bo 
naša pozornost usmerjena na izo
braževalno funkcijo zveze sindika
tov. Ta pa se mora najprej izražati v 
nalogah sindikatov za dosledno 
uresničevanje lastnih nalog, obvez
nosti in odgovornosti pri varstvu sa
moupravnega delovanja delavcev in 
družbene lastnine. 

Neposredne naloge pri uresničeva
nju te izobraževalne funkcije sindi
katov so bile nedavno znova oprede
ljene v . organih Zveze sindikatov 
Slovenije. V organizacijah in vod
stvih zveze sindikatov zato morajo 
skrbeti za: 

— stalno usposabljanje delavcev, 
ki vstopajo v zvezo sindikatov, in za 
uresničevanje 43. člena statuta ZS 
Slovenije, 

— stalno usposabljanje nosilcev 
funkcij v osnovnih organizacijah 
zveze sindikatov (člani izvršnih od
borov) in vodstev sindikatDV, 

— vključevanje in usposabljanje v 
občinski šoli zveze sindikatov, 

— vključevanje v oblike izobraže
vanja, k i j ih organizirajo medobčin
ski sveti in RS ZS Slovenije, 

— stalno usposabljanje v osnov
nih organizacijah zveze sindikatov. 

Te naloge izobraževanja članov in 
organizacij sindikata so sprejeli in 
vključili v program dejavnosti tudi 
organi zveze sindikatov v naši obči
ni. V skladu s tem morajo biti spreje
ti in potrjeni programi dejavnosti za 
uresničevanje izobraževalne in ka
drovske funkcije v vsaki osnovni or
ganizaciji zveze sindikatov. Seveda 
pa mora pri tem obstajati poveza
nost in usklajenost, da bi lahko za
gotovili splošno in učinkovito uspo
sabljanje članov in vodstev za ures
ničevanje politične funkcije zveze 
sindikatov. 



Gostovanje Trboveljčanov 
ob krajevnem prazniku na Javorniku 

V dneh od 2. do 6. septembra bodo v krajevni skupnosti Edi Giorgioni 
Javomik — Koroška Bela praznovali krajevni praznik. V teh dneh se bodo 
spomnili petih talcev: Franca Podgornika, Ludvika Stražišarja, Karla Kra-
golnika, Franca Freliha in Albina Savlija. 

S praznovanjem so pričeli že vče
raj, ko so ob 65 - letnici rojstva Miha 
Khnarja, jeseniškega pesnika, pri
pravili literarni večer pod naslovom 
Pesem je svetloba. 

S praznovanjem nadaljujejo da
nes, ko bo v večernih urah na Koro
ški Beli mokra gasilska vaja, na ka
teri bodo sodelovali člani Gasilskega 
društva Koroška Bela ter člani gasil
ske desetine iz Javorniškega rovta. 

Osrednje praznovanje bo jutri, v 
petek, 4. septembre. V parku talcev 
bo ob 17. uri spominska slovesnost s 
krajšim programom, ki ga bodo iz
vedli učenci osnovne šole Karavan
ških kurirjev NOB in člani mešane
ga pevskega zbora DPD Svoboda II 
iz Trbovelj. O tragičnem dogodku, ki 
bo za vedno ostal v spominu vsem 
krajanom naše krajevne skupnosti, 
bo govoril predsednik sveta kraje
vne skupnosti Valentin Markež. 

Uro za tem bodo v razstavnem 
prostoru Viktorja Gregorača v delav
skem domu Julke in Albine Piberni-
ka na Javorniku odprli likovno raz
stavo del Janeza Ambrožiča — člana 
jeseniškega Dolika. 

Osrednja slovesnost bo jutri v de
lavskem domu Julke in Albina Pi-
bernika na Javorniku. Na slovesni 
seji skupščine delegatov krajevne 
skupnosti se bodo spomnili tudi 
50 - letnice prihoda tovariša Tita na 
čelo Komunistične partije Jugoslavi
je in spregovorili o pomembnih do
sežkih na različnih področjih gospo
darske in družbene dejavnosti, pri 
čemer bo še posebej poudarjen zače
tek obratovanja nove jeklarne Žele
zarne Jesenice, ki je na območju 
krajevne skupnosti. 

Tudi leto bodo podeli priznanja 
OF desetim krajanom, podeljenih pa 
bo tudi pet plaket »Priznanje 4. sep
tember 41«, ki jih skupščina delega
tov krajevne skupnosti podeljuje že 
deseto leto. V drugem delu letošnje 
slavnostne seje se bodo predstavili 
člani mešanega pevskega zbora 
DPD Svoboda II iz Trbovelj, pro
gram pa bo zaključila folklorna sku
pina Društva upokojencev Javomik 
— Koroška Bela. 

Še posebej je treba omeniti jutriš
nje gostovanje pevcev iz Trbovelj, ki 
na Javornik prihajajo že več kot 30 
let. Skoraj vsako leto so bili pevci iz 
Trbovelj naši gostje, letos pa mineva 
tudi 10 let od podpisa listine o pobra
tenju obeh društev. Ob nedavnem 
obisku skupine javorniških svoboda-

šev v Trbovljah so bih vzpostalvjeni 
še tesnejši stiki s samoupravnimi or
gani in DPO krajevne skupnosti 
Franca Fakina, saj v tej krajevni 
skupnosti že vsa leta uspešno deluje 
tudi DPD Svoboda II Trbovlje. Ju
trišnje srečanje bo ponovna prilož
nost za krepitev sodelovanja na ra
zličnih področjih družbenega delova
nja. 

V soboto, 5. septembra, bo v domu 
upokojencev srečanje z upokojenci 
80 in večletniki. To srečanje je ved
no lepo obiskano in organizirano, s 

krajšim programom pa se bodo 
predstavili: ženski pevski zbor in fol
klorna skupina DU. Praznovanje bo
do sklenili v soboto in nedeljo s špor
tnimi in rekreacijskimi tekmovanji, 
ki j ih organizirajo: upravni odbor 
RC Kres, TVD Partizan Javornik — 
Koroška Bela, strelska družina Tri
glav in šahovska sekcija DPD Svo
boda France Mencinger Javornik — 
Koroška Bela. 

Družbenopolitične organizacije in 
samoupravni organi krajevne skup
nosti Edi Giorgioni Javornik — Ko
roška Bela vabijo krajane in delovne 
ljudi k ogledu vseh prireditev, k i se 
bodo te dni vrstile v počastitev praz
novanja krajevnega praznika. 

Edo Žagar 

Mešani pevski zbor Svoboda II iz Trbovelj 

Razstava ob 40-letnici HK Jesenice 
V petek, 4. septembra, bodo ob 18. 

uri v razstavnem salonu Dolik na 
Jesenicah s krasim kulturnim pro
gramom orkestra CSUI Jesenice 
odprli jubilejno razstavo ob 40-letni
ci Hokejskega kluba Jesenice in tu
di 30-letnici prvega jeseniškega na
slova državnega prvaka. 

Šestega januarja 1948 je bila v 
okviru Športnega društva »Joža 
Gregorčič« ustanovljena hokejsko-
drsalna sekcija, k i je iz skromnih 
začetkov prerasla v velik in popula
ren hokejski kolektiv. Začetki drsa
nja, kegljanja na ledu in hokeja si
cer segajo že v predvojna leta, ven
dar jih je prekinila druga svetovna 
vojna, so pa seveda zelo pomembna 
za hiter povojni razvoj hokeja na Je
senicah. 

V štiridesetletnem razvoju je zla
sti pomembno leto 1954, ko je bilo 
na Jesenicah zgrajeno prvo umetno 

drsališče v Jugoslaviji, s čimer se je 
tudi začel vzpon jeseniškega hokeja. 
Za tem sezona 1951/52, ko so Jeseni
čani postali prvaki Slovenije, sezona 
1953/54, ko so si prvič pridobili pra
vico nastopa na državnem prven
stvu, na katerem so osvojili drugo 
mesto, in še zlasti sezona 1956/57, v 
kateri so si jeseniški hokejisti pribo
rili prvo zvezdico, prvič osvojili dr
žavno prvestvo. Verjetno je enkra
ten primer v zgodovini športa, da 
športni kolektiv v tridesetih sezonah 
kar triindvajsetkrat osvoji naslov 
državnega prvaka, kar je uspelo Je
seničanom in to izključno z domači
mi kadri in lastnimi sredstvi. 

Nekaj iz te bogate in ponosne zgo
dovine jeseniškega hokeja bo prika
zano tudi na tej razstavi, k i bo na 
ogled do vključno 16. septembra, in 
sicer vsak dan, razen sobot popol
dan in nedelj, od 9. do 12. ure in od 
16. do 19. ure. 

Biograd nas je navdušil 
Udeleženci šeste izmene v Biogradu smo preživeli čudovit dopust. Vre

me je v tem delu Dalmacije navadno suho in vroče in tudi tokrat je bilo ta
ko. Hladil i smo se v morju (zunanje hlajenje) in v bifeju (notranje hlajenje). I 
Hišice, k i so sicer v gostem borovem gozdu, se niso ohladile niti čez noč, saj 
je bilo ponoči skoraj tako toplo kot podnevi. 

Kljub vročini naš dopust ni bil le 
lenarjenje, poležavanje na plaži in 
posedanje v bifeju. Drugi večer na
šega bivanja smo se zbrali na spo
znavnem večeru, kjer smo navezah 
nova poznanstva, se prijetno zabava
l i in seveda tudi zaplesali. Med nami 
je bilo tudi nekaj delavcev Železarne 
Ravne s svojimi družinami. Rekrea-
tor Beno Ramuš je organiziral tek
movanje ping-pong žogicami za otro
ke in odrasle. Med otroci je prvo me
sto zasedel Damir Amidžič, drugi je 
bil Boštjan Srčič, tretja pa Barbara 
Srčič. Med odraslimi je zmagal Sta
ne Srčič pred Nevenko Perko in Kar
lom Gasarjem. Tako se je drugi dan 
dopustovanja kar hitro prevesil v 
tretjega. 

Vse nasledje dni so potekala razli
čna športno-rekreativni tekmovanja, 
ki j ih je organiziral naš neutrudni 
rekreator. Tekmovanja so bila bor
bena, napeta in — kar je najbolj raz
veseljivo — množična. 

Rezultati: 
Odbojka: zmagala je ekipa v po

stavi: Jožica Bergel, Franci Bergel, 
Marija Morič, Franci Morič, Jože Su-
botič in Bogdan Ravnik. Ekipa je bi
la premočna in je prikazala odbojko, 
ki je presegala nivo amaterizma. Po
sebno nagrado za pogum in požrtvo
valnost je dobila najstniška ekipa, ki 
so jo sestavljaji: Jana Bergel, Maru
ša Bergel, Nika Morič, Breda Sliv-
nik, Liza Slivnik, Petra Koren in 
Štefka Gasar. 

Namizni tenis: prvi Franci Morič, 
drugi Zvonko Novak, tretji Elvis Ala-
gič, predzadnja (tudi za to je potreb
no znanje) Vera Kočar. Posebno na
grado je dobila najmlajša udeležen
ka Maja Šest, ki se ni ustrašila niti 
najhujših nasprotnikov, čeprav je 
komaj videla na mizo za namizni te
nis. 

Balinanje — pari: prva Čufar — 
Novak, druga Bergel — Bergel, tre
tja Repe — Repe in predzadnja Pe
ter Ramuš — Janez Strle. Posebno 
nagrado (kranjsko klobaso) sta pre
jela Roman Šest in Franci Morič, k i 
sta pred tekmovanjem najbolj vneto 
trenirala, nato pa izpadla že v prvem 
kolu. 

O množičnosti tekmovanj govori 
tudi podatek, da je vsako tekmova
nje trajalo po dva večera. Na vseh 
tekmovanjih je bilo tudi mnogo navi
jačev, tako da je bilo vzdušje res en
kratno. 

Prizadevni rekreator je organizi
ral tudi plavalno šolo za osem malč-
kov v starosti od pet do osem let. Ra
zen najmlajšega so vsi splavali, zad
nji dan pa so imeli celo tekmovanje. 
Na zaključnem večeru se je odvijalo j 
še eno tekmovanje — igra z žogica
mi za tenis. Zmagal je Tomaž Struc 
pred Boštjanom Srčičem, tretje me
sto pa so si z enakim številom točk I 
delili Uroš Strle, Barbara Srčič, Ru-
smir Pajič in Mirsad Rekič. Zabavali 
smo se ob plesu s krompirjem ter ob i 
štirih tekmovalcih, k i so se lotili t 
vsak svoje porcije špagetov rokami 
na hrbtu. Višek zabave je bilo tek-1 
movanje otrok z zavezanimi očmi in 
so morah partnerju na nasprotn: 
strani mize nositi v usta »zamorc-
ke«. Do solz smo se nasmejali, ko | 
smo gledali, kako so žličke romale i 
proti ustom, največkrat pa za uho, v 
lase, v rokav ali pa je sladek zalogaj 
tik preden je našel usta padel v na
ročje. Poskusite, boste videli, da ni 
enostavno, je pa strašno hecno. 
Zmagal je par, ki je bil najbolj uma
zan. To sta bila Maja Šest in Uroš 
Strle. 

Rekreator je organiziral tudi pol-
dnevni izlet na Vrgado in Pašman 
Vrgada je čudovit otoček, urico odda
ljen od Biograda. Na vrhu otočka je 
stara kamnita cerkev, nekaj metrov 
stran pa stoji kamnit zvonik, s kate
rega je lep razgled na vasico spoda: 
in Kornatsko otočje. 

Dopust je bil čudovit — tak, kot s: 
ga človek lahko le želi. Zanj gre za
hvala prav vsem, ki so bili za to za
dolženi: rekreatorju Benu, tovariši-
cama Sonji in Dragici, kuharju Ru
diju, ki je kljub bolečemu gležnju 
pridno skrbel s svojo ekipo »de 
klet—, da nismo bih nikoli lačni, p; 
Boštjanu in čuvaju Nikoli. 

V imenu večine udeležencev se 
j im zahvaljuje družina Srčič. 

Novopečeni plavalci z rekreatorjem 
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SPOMINI NA DOVJE 
Jakob Aljaž 1845 - 1927 

Konec avgusta 1889. leta je prišel na Dovje nov župnik 
Jakob Aljaž. To je bilo tistega leta, ko so v Mojstrani začeli 
graditi cementarno. Od te so danes ostali samo še podirajo
či betonski stebri akvadukta, k i se nekaterim zdijo tako po
membni, da so Triglavski narodni park podaljšali za njego
vo dolžino. 

Jakob Aljaž je na Dovjem ostal osemintrideset let in se 
v tem času neizbrisno zapisal v zgodovino in zavest Sloven
cev. Njegova pesem (po Vandotovem besedilu) »Oj, Triglav, 
moj dom« se edina, vsaj mislim tako, lahko kosa s Prešer
novo »Zdravljico« po občutjih, ki j ih zbudi v vsakem pošte
nem slovenskem srcu. S postavitvijo stolpa na Triglavu, ko
če na Kredarici in doma v Vratih je Triglav iztrgal iz valov 
nemške plime in nam ga ohranil našega, slovenskega. 

Toda zavest o njegovem velikem in pomembnem delu še 
ni povsem prodrla. Niso popravljene še vse krivice, k i so se 

Jakob Aljaž s sovaščani na vrtu Šmercove gostilne 

mu zgodile. N i še preteklo prav mnogo vode v Savi od ta
krat, ko je bila na televiziji celodnevna oddaja o pohodni-
štvu na Triglav, pa v njej niti z besedo ni bil omenjen. In ne 
samo takrat. Kot da bi še danes koga motil njegov beli ovra
tnik. 

Popotna pahca, s katero je stopal po svojih ljubljenih go
rah, je danes v Triglavskem muzeju v Mojstrani, Dovžane 
pa spominjajo nanj besede, vklesane na njegovi nagrobni 
plošči: 

Vsako jutro v zarji novi 
naši zažare vrhovi. 
Gledajo, kdaj prideš spet, 
ki si bil jim varuh svet, 
naš triglavski kralj Matjaž, 
župnik z Dovjega, Alja£ 

Jakob Aljaž Dovžanom ni bil samo župnik in dušni pa
stir. Predvsem jim je bil vodnik v boljše in naprednejše ča
se. B i l je med organizatorji pri gradnji vodovoda, ustanovi
telj prosvetnega društva, dal je pobudo za gradnjo kulturne
ga doma in še bi lahko naštevali. 

B i l je majhne, čokate postave, a odločnega in trdega po
gleda in značaja. Ženske se ga spominjajo po tem, da je 
vedno zamudil .mašo, moški po tem, da je v-gostilni rad dal 
za liter. 

»Boj se tercialk,« je vedno dejal in jih, če so po božjem 
hramu preveč težile, ročno postavil pred vrata. Do svojih fa-
ranov je bil strog in odločen. Če je za kakšnega izvedel, da 
gleda »čez sosedov plot«, je šel k njemu, ga trdo prijel in 
zahteval od njega, da se popravi. Na prižnici je božjo bese
do rad zamenjal s hvalospevom planinam in navdušeno va
bil ljudi v gore. 

Imel je tudi velik smisel za humor in znanih je precej 
anekdot iz njegovega, predvsem planinskega življenja. Zato 
je prav, da j ih zapišemo še nekaj iz njegovega življenja na 
Dovjem. 

Pokojni Čebulov Joža je pri Potokarju večkrat povedal, 
kako je kot petnajstletni fant s strahom šel k njemu k spo
vedi. Namesto k nedeljski maši je, ker je bil tako lep dan, 
zavil proti Rožci in se ves dan predajal lepotam planine in 
razgledov z nje. Pa se je Aljaž samo nasmehnil in dejal: 

Jakob Aljaž s svojim pevskim zborom 

»Je že v redu! Ko boš večji, pa še na Triglav pojdi. Tudi 
tam je lepo!« In mu je dal odvezo. 

Leta 1917 je bilo predzadnje vojno leto. Hrane je pri
manjkovalo in bila je na karte. Delih so jo pri Kočanču. Ko-
čanč, velik mož z obilno mero okrog pasu, je stal na vratih 
in ženske eno po eno spuščal noter. Šlo je počasi in kmalu 
se je nabrala vehka truma žensk. Potrpljenja je kmalu 
zmanjkalo, in Gabesovi Mini je prekipelo. Udarila je silaka 
s pestjo v trebuh, da se je zložil po tleh. Žensk nihče več ni 
mogel ustavili. Navalile so na shrambo in jo v četrt ure po
polnoma spraznile. Naslednji dan v gostilni pri Zupanu po-
stajenačemik Rebolj vpraša Aljaža, kaj je na Dovjem bilo. 
Aljaž ves razburjen odgovori samo: 

»Bbbbbbbbbbabe« in odmahne z roko. 

Aljaž je vsak dan prišel h Klančniku, ki je bil župan 
(1911 — 1921), da sta urejala občinske zadeve. Ob neki taki 
priložnosti Aljaž potreplja desetletnega Gregorja (poznejše
ga živinozdravnika v Ljutomeru) in ga pobara, kaj bo po
stal, ko bo velik. Pa se mali izprsi in pravi: 

»Jaz bom pa fajmošter, da bom vedno dobro jedel in pil!« 
Aljaž se je fantovemu korajžnemu odgovoru nasmejal, 

ata župan pa so zardeli do vrha ušes. 
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ŽELEZAR 

Aktiv vezistov NOV pri OO ZZB NOV 
Jesenice vabi 

vse nekdanje borce Jeseniško-bohinjskega odreda, člane skupščine ve
zistov in kurirjev SR Slovenije, člane področne sekcije vezistov NOV 
Gorenjske, predstavnike ZZB NOV Radovljica in Jesenice, pokrovite
lje PTT Kranj, člane sekcije telegrafistov in šifrerjev NOV pri RTV 
Ljubljana, člane zveze radioamaterjev Slovenije, klub radioamaterjev 
»Železar« in posameznike, učence osnovne šole Jeseniško-bohinjske
ga odreda Kranjska gora in mladino jeseniške občine na tovariško 
spominsko srečanje, k i bo v soboto, 12. septembra ob 10. uri na Vogar-
ju-

Od 8. ure naprej bosta iz Fužine na Vogar vozila dva jeepa. 
Prevoz si lahko organizira tudi vsak sam. 

Prireditveni odbor 

Dežurni trgovini 

V soboto, 5. septembra, bo
sta na Jesenicah od 7. do 19. 
ure odprti trgovini: 

DELIKATESA, Kasta 2, T i 
tova 21, Jesenice in 

DELIKATESA, Kasta 3, 
Svetinova 3/a, Koroška Bela. 

Dežurna lekarna 

KINO ZELEZAR 
4. septembra, premiera amer, 

barv. kcij. filma R O C K Y IV ob 16. in 
18. uri, ob 20. uri P U L A PO PULI 87: 
NA POTI ZA K A T A N G O . 

5. septembra, amer. barv. akcij, 
film R O C K Y IV ob 16. in 18. uri, ob 
20. uri premiera amer. barv. akcij, 
filma PONORELI V L A K . 

6. septembra, amer. barv. akcij, 
film R O C K Y IV ob 16., 18. in 20. uri. 

7. septembra, amer. barv. mladin

ska melodrama MODRA L A G U N A 
ob 16., 18. in 20. uri. 

8. septembra, amer. barv: 
film PONORELI V L A K ob 16., 
20. uri. 

9. septembra, amer. barv. akcij, 
film PONORELI V L A K ob 16., 18. in 
20. uri. 

10. septembra, jug. barv. film VE
ČERNI ZVONOVI ob 16. in 20. uri, 
ob 18. uri amer. barv. akcij, film PO
NORELI V L A K . 

akcij. 
18. in 

Razstavni salon D0LIK 
Jesenice 

V razstavnem salonu Dolik 
DPD Svoboda Tone Čufar Je
senice je od 5. do 16. septem
bra na ogled jubilejna razsta
va ob 40-letnici Hokejskega 
kluba Jesenice. 

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

V septembru je za občini Je
senice in Radovljica dežurna 
lekarna na Jesenicah. 

Rešitev križanke s prejšnje 
številke: 

Korpus, Moliere, alabaster, 
Karavanke, Kanal, L i , Cvetko, 
obet, oko, rokav, kolaž, stališ
če, Osp, trn, Vaal, drn, Aso, 
Kras, Orr, rock, TD, Nemka, 
SJ, Everton, konvoj, sto, Zar-
kovo, Alja, Drava, Antares, lej, 
Anton. 

Rarebus: konvoj. 

Zahvale 

Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta in brata 

B R A N K A ŠMIDA 

se iskreno zahvaljujemo Železarni 
Jesenice, LIP Bled TOZD Mojstra
na. KO-OP Mojstrana, osnovni šoli 
16. december Mojstrana, Gasilske
mu društvu Dovje - Mojstrana, IGD 
LIP Mojstrana, Planinskemu dru
štvu in gorski reševalni slubži Moj
strana, osnovni organizaciji ZK, 
Društvu upokojencev, osebju Bolni
ce Jesenice, praporščakom, pevcem 
za zapete žalostinke, govornikom za 
poslovilne besede, sosedom, prijate
ljem in znancem za izkazano pomoč, 
izrečena sožalja ter spremstvo na 
njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi 

Ob boleči izgubi drage sestre in te
te 

ANICE DOLENC 
upokojenke Železarne Jesenice 

se iskreno zahvaljujemo osebju Do
ma dr. Franceta Berglja Jesenice za 
dolgoletno nego in trud, da bi pokoj-
nici olajšali življenje ob dolgoletni 
bolezni. 

Najlepša hvala vsem za izrečeno 
sožalje in spremstvo na njeni zadnji 
poti, župniku za obred in pevcem za 
žalostnike. 

Vsi njeni 

Osnovni organizaciji sindikata 
obrata Elektrode in izmeni Legat se 
najlepše zahvaljujem za -darila ob 
odhodu v pokoj. 

Behija Mulalič 

OO ZZB NOV Jesenice in Društvu 
upokojencev Javornik — Koroška 
Bela se najlepše zahvaljujem za po
zornost in čestitke za moj življenjski 
jubilej. 

Hvala tudi vsem znancem za izre
čene čestitke in želje za trdnejše 
zdravje. 

Vsem želim obilo zdravja, uspehov 
in osebno srečo. 

Marija Pureber 

Občinskemu odboru ZZB NOV Je
senice, odboru podr. kluba Maksa 
Perca Jesenice, Društvu upokojen
cev Jesenice in vsem posameznikom 
se iskreno zahvaljujem za pozornost 
in čestitke ob mojem življenjskem 
jubileju. 

Ivan Debevc 

Zahvaljujemo se osebju počitni
škega doma v našem letovišču v Bio-
gradu n/m ter vsem, ki so letovali v 
izmeni od 31. julija do 9. avgusta, za 
denarno pomoč in razumevanje. 

Družina Denič 

Ob odhodu na drugo delovno me
sto se vsem sodelavkam in sodelav
cem v TOZD Ploščati program — 
obrat Valjarna debele pločevine, k i 
so prispevali za lepo darilo, najlepše 
zahvaljujem. Obenem j ih lepo po
zdravljam in j im želim še mnogo de
lovnih uspehov. Bivša sodelavka 

Majda Hrovat 

Sodelavkam in sodelavcem obra
tov Valjarna žice in profilov, Žičar
na, Žebljarna, Profilarna in Hladna 
valjarna Bela ter vodstvu TOZD 
Okrogli program se najlepše zahva
ljujem za denarno pomoč, da bi mi 
pomagali ublažiti škodo ob požaru 
stanovanjske hiše na Potokih 12. 

Zahvaljujem se tudi konferenci 
osnovnih organizacij sindikata Žele
zarne Jesenice ter obratnim odbo
rom OOS, ki so mi denarno in sku
paj z odbori za gospodarstvo materi
alno pomagali. 

Še enkrat vsem najlepša hvala. 
Zdravko Soklič 

Društvu upokojencev Javornik-
Koroška Bela se za poslano čestitko 

in pozornost iskreno zahvaljujem. 
Marija Malenšek 

Sindikalni skupini GRD v Remon
tnih delavnicah se najlepše zahva
ljujem za denarno pomoč v času mo-

Avdicija za nove 
članice 

Ženski pevski zbor Milko 
Škoberne vabi nove članice na 
avdicijo, ki bo v četrtek, 
10. septembra, ob 17. uri v 
pevski sobi gledališča Tone 
Cufar (1. nadstropje). 

Tečaji na osebnih računalnikih 

V šolskem letu 1987/88 bomo organizirali naslednje tečaje na 
osebnih računalnikih I B M PC (ali kompatibilnih): 

1. Osnovni tečaj operacijskega sistema DOS 3 x 5 ur 
2. Osnovni tečaj za uporabo DBASE 3 4 x 5 ur 
3. Osnovni tečaj za uporabo LOTUS 4 x 5 ur 
4. Osnovni tečaj za uporabo AvtoCAD 4 x 5 ur 
5. Osnovni tečaj za uporabo WORDSTARa 4 x 5 ur 
6. Osnovni tečaj programiranja v BASICu 5 x 5 ur 
7. Osnovni tečaj programiranja v PASCSALu 5 x 5 ur 

Informacije in prijave po @ 82-171, int. 29 ali 22 ter 35-67 za kan
didate iz Železarne. I - C T T T T 

L b U l Jesemce, 
enota za izobraževanje 
ob delu 

je bolezni. Ivan Razinger 

Osnovni organizaciji sindikata 
obrata Valjarna debele pločevi se 
najlepše zahvaljujem za denarno po
moč v času bolezni. S i l v Q § k u l ; j 

KONCERT "SWINGING 
HIBISCUS FROM 
LOST PARADISE < 

Zveza kulturnih organizacij 
Jesenice vas vabi v petek, 4. 
septembra, ob 19.30 v dvorano 
gledališča Tone Čufar na 

KONCERT 
SWINGING HIBISCUS FROM 

LOST PARADISE«. 

Igrajo: Domen Jeraša — 
trombon, eufoninum, Mitja 
Jeraša — tenor, sopran sakso
fon, Borut Preželj — bobni, 
Bojan Slevec — tolkala in 
Boštjan Soklič — bas. 

Prodaja vstopnic eno uro 
pred koncertom v gledališki 
blagajni. 

Članom DU Jesenice 

Društvo upokojencev Jesenice obvešča svoje člane, da organizira 
dvodnevni avtobusni izlet v Crikvenico. Avtobus bo odpeljal 17. sep
tembra ob 6. uri zjutraj izpred zdravstvenega doma na Plavžu s po
stanki na vseh avtobusnih postajališčih do Koroške Bele. Na Jesenice 
se bo vrnil 18. septembra predvidoma ob 21. uri. 

Cena izleta je: 
— za upokojence Železarne in njihove žene 14.500 din, 
— za ostale člane društva in njihove žene 17.500 din. 
Prijave sprejam Jurij Dolenc v prostorih doma društva v torek, 8., 

in petek, 11. septembra, od 16. do 18. ure, oziroma do zasedbe mest v 
avtobusu. 

Jezikovni tečaji po intenzivni metodi 

Vse tiste, ki j ih zanimajo tuji jeziki, vabimo, da se prijavijo na je
zikovne tečaje po intenzivni metodi, in sicer: 

nemški jezik 1., 2., 3. in 4. stopnje ter 
angleški jezik 1., 2. in 3. stopnje 

Hkrati sporočamo, da je za nemški jezik 1. stopnje na voljo le še 
nekaj prostih mest — zato priporočamo, da pohitite s prijavo. 

Pričakujemo vas na CSUI Jesenice, v enoti za izobraževanje ob 
delu, @ 82-171, int. 22 ali @ 35-67 za kandidate iz Železarne. 
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ŽELEZAR 

Program 
prireditev ob 40 - letnici hokejskega kluba 

Jesenice 
Petek, 4. septembra: . . 
— ob 16. uri prva tekma turnirja: KAC DIE KARNTNER (Celo

vec) : MLADA BOLESLAV (CSSR); 
— ob 18. uri otvoritev jubilejne razstave v salonu Dolik; 
— ob 18.45 slovesna otvoritev turnirja; 
— ob 19. uri druga tekma turnirja: HK JESENICE : HK MED-

VEŠČAK GORTAN. 

Sobota, 5. septembra: 
— ob 16. uri tretja tekma turnirja: MLADA BOLESLAV : MED-

VEŠČAK GORTAN, 
. . — ob 19. uri četrta tekma turnirja: HK JESENICE : KAC DIE 

KARNTNER. 
Nedelja, 6. septembra: 
— ob 16.. uri peta tekma turnirja: HK MEDVEŠČAK GORTAN : 

KAC DIE KARNTNER, 
— ob 19. uri šesta tekma turnirja: HK JESENICE : MLADA BO

LESLAV, 

— ob 21.30 zaključek turnirja in podelitev pokala. 

Torek, 8. septembra: 
— ob 17. uri slovesna seja skupščine Hokejskega kluba Jesenice v 

dvorani Skupščine občine Jesenice. 

Obvestili HK Jesenice 
Uprava hokejskega kluba Jesenice obvešča vse ljubitelje hokeja, da perma

nentne vstopnice za sezono 1987/88 lahko kupijo od 15. avgusta do 15. septem
bra v pisarni HK Jesenice ali preko organizacij sindikata. 

Cena permanentne vstopnice bo, za okoli 50 tekem, samo 15.000 din. 

Hokejski klub Jesenice objavlja vpis v hokejsko šolo za sezono 1987/88. 
Vpišejo se lahko fantje, rojeni leta 1979 in mlajši, ki že obvladajo osnove 

drsanja. 
Kandidati naj se oglasijo v spremstvu enega od staršev vsako sredo ob 17. 

uri na hokejskem igrišču. 
Hokejsko šolo bo vodil Jože Trebušak — Sipi. 

Uprava HK Jesenice 

Prvenstvo Železarne v balinanju 
Tekmovanje v balinanju bo na balinišču v BAZI. 
I. skupina — torek, 8. septembra, ob 16. uri: 
I. Jeklovlek, 2. Livarna, 3. Elektrode, 4. Jeklarna. 

II. skupina — sreda, 9. septembra, ob 16. uri: 
1. Valjarna debele pločevine, 2. Hladna valjarna Jesenice, 3. Strojne 
delavnice, 4. K S I.' 

III. skupina — četrtek, 10. septembra, ob 16. uri: 
1. Energetika, 2. Žicama, 3. Remontne delavnice, 4. Hladna va

ljarna Bela. 

IV. skupina — ponedeljek, 14. septembra, ob 16. uri: 
1. ETN, 2. Vzdrževanje, 3. Valjarna bluming - stekel, 4. Plavž. 

Prvo polfinale bo v torek, 15. septembra, ob 16. uri. Tekmujejo: pr
vi iz I. in III. skupine; drugi iz II. in IV. skupine. 

Drugo polfinale bo v sredo, 16. septembra, ob 16. uri. Tekmujejo: 
prvi iz II. in IV. skupine; drugi iz I. in III. skupine. 

Iz vsake polfinalne skupine igrata po dve ekipi v finalu, ki bo v 
četrtek, 17. septembra, ob 16. uri. 

Srečanje planincev 
Planinsko društvo Jesenice vabi vse člane na 19. srečanje pla

nincev ob dnevu planincev, ki bo 13. septembra na Ermanovcu. 
Odhod z Jesenic bo z vlakom ob 6.13. Iz Škofje Loke bo organizi

ran poseben avtobusni prevoz. Prispevek k stroškom avtobusnega 
prevoza je 1.5000 din. Vrnili se bomo ob 18. uri. 

Prijave za avtobus sprejemamo v pisarni društva do 10. septem
bra- Vabljeni 

OSMI SPOMINSKI POHOD JANEZA JENKA 
DELAVCEV S0ZD SLOVENSKE Ž E L E Z A R N E NA 

MOJSTROVKO 
Organizator pohoda je pripravljalni odbor za pohode železarne 

Jesenice, izvajalec pa postaja GRS in planinska društva. 
Vodja pohoda bo Pavel Dimitrov. 
Pohod bo v soboto, 19. septembra, v smeri Jesenice — Vršič — 

Mojstrovka. 
Udeleženci naj bodo primerno opremljeni (uhojeni čevlji s profili-

rano gumo, gorska obleka, vetrovka in pokrivalo). 
Prijave zbiramo istočasno z vplačilom prispevka 500 din; za de

lavce iz TOZD in delovne skupnosti skupnih služb na Jesenicah na 
sindikatu Železarne, za TOZD na Beli in Javorruku pa prijave zbira 
Mirko Podlipnik in Boris Lazar v adjustaži bluminga. 

Prijave bomo zbirali do srede, 16. septembra. 
Zbirališče je ob 7. uri na parkirnem prostoru Železarne Jesenice, 

nato skupen odhod avtobusa na Vršič. 
Pohod bomo končali pri hotelu Erika v Kranjski gori. 
Pohod bo v vsakem vremenu in na lastno odgovornost. 

Lep uspeh 
slovenskih gorskih tekačev v Avstriji 

Minilo je komaj teden dni, od kar so bi
li slovenski gorski tekači na svetovnem 
pokalu v gorskem teku v Švici in že spet 
so dosegli lep uspeh v Avstriji. Na pova
bilo organizatorja se je deset slovenskih 
gorskih tekačev udeležilo sedmega tradi
cionalnega teka, ki je veljal tudi za koro
ški pokal, zato je bila konkurenca zelo 
huda. 

Proga je bila dolga 9 km in je Imela 500 
metrov višinske razlike. Med 203 tekači 

je zmagal znani gorski tekač Evald Ogris, 
drugi pa je bil naš najboljši gorski tekač 
Franci Teraž, ki je za zmagovalcem zao
stal za 19 sekund. Odlično sta tekla tudi 
Mirko Teraž in Ivan Urh. Zasedla sta 7. 
in 8. mesto. Med ženskami je zmagala 
naša tekačica Marija Trobec. Na krajši, 5 
km dolgi progi je zmagal Klemen Dolenc 
iz Radovljice, 5. mesto pa je zasedel Tone 
Duričič. 

Obvestilo 
Partizan Jesenice, društvo 

za telesno vzgojo in športno 
rekreacijo, obvešča vse svoje 
člane in vse druge, ki bi se ra
di vključili v dejavnost dru
štva, da bodo vse sekcije dru
štva (gimnastika, judo, splo
šna vadba) pričele z rednim 
delom v sredo, 16. septembra, 
po lanskoletnem urniku. 

Ljubitelji tenisa 

Komisija za športno rekrea
cijo pri 10 KOO sindikata Že
lezarne je odkupila vstopnice 
za tenis na Bledu (regatni 
center) po ceni 1,600 din za 
uro za eno igrišče. Vstopnice 
dobite na sindikatu Železarne. 

Komisija za 
športno rekreacijo 

Slovenski tekači v gorskih 
tekih na svetovnem pokalu 

BALINANJE 
Ekipa BK Jesenice je v petek, 28. avgu

sta, odigrala tekmo 7. kola prve gorenj
ske balinarske lige. Gostovala je v Kra
nju, kjer se je pomerila z ekipo BK Huje 
iz Kranja. Tokrat je ekipa BK Jesenice v 
postavi Jože Domevšček, Franc Campa, 
Lovro Purger, Jadran Kozamemik in 
Brane GašperŠič zaigrala dokaj dobro in 
zmagala z rezultatom 10:4. V naslednjem 
kolu je jeseniška ekipa prosta, v zadnjem 
kolu, ki bo na sporedu v petek, 11. sep
tembra, pa se bo na domačem igrišču ob 
16. uri pomerila z ekipo z Žirovnice. V 
ponedeljek, 7. septembra, bo na balinišču 
Primskovo v Kranju ob 16. uri prvenstvo 
Gorenjske v izbijanju, katerega se bodo 
udeležili tudi trije igralci BK Jesenice. 

V nedeljo, 20. avgusta, se je ekipa BK 
Jesenice udeležila turnirja za pokal Go
renjske, ki ga vsako leto organizira BK 
Radovljica. Na zelo močnem turnirju je 
sodelovalo 12 ekip iz Slovenije, Hrvatske 
in Italije. V dopoldanskem delu je jeseni
ška ekipa v svoji skupini igrala z ekipa
ma BK Šiška iz Ljubljane in BK Umag. 
Ker je vsaka ekipa zmagala po enkrat, je 
zmagovalca skupine določil količnik. Je
seničani so imeli najboljšega, zato so se 
uvrstili naprej. Popoldan so se v polfina-
lu pomerili z ekipo Ronchi iz Italije in po 
dveh urah igre izgubili^ Za tretje mesto 
so se pomerili z ekipo Železničar iz Po
stojne in zmagali ter osvojili tretje mesto, 
kar je lep uspeh, saj so bili Jeseničani od 
vseh sodelujočih ekip najnižji po rangu, 
vendar so dokazali, da se da z dobro igro 
premagati tudi boljše od sebe. Za ekipo 
BK Jesenice so nastopili: Jože Domevš
ček, Franc Campa, Lovro Purger, Jadran 
Kozamernik in Brane GašperŠič. 

Srečanje 
upokojenk-balinark 

V soboto so se na balinišču Balinarske
ga kluba srečale upokojenke iz Nove Go
rice, Šentvida, Vižmarjev ter Jesenic. 
Srečanje so pripravili člani Balinarskega 
kluba Jesenice. 

V prvem krogu tekmovanja je ekipa 
Nove Gorice premagala ekipo iz Šentvida 
s 7:3, ekipa Jesenic pa je izgubila z ekipo 
iz Vižmarij s 3:6. Nato so upokojenke iz 
Nove Gorice premagale ekipo iz Vižmarij 
z rezultatom 8:0, JeseniČanke pa ekipo iz 
Šentvida z rezultatom 5:4. 

Poglejmo še nekaj statistike. Povpre
čna starost posameznik ekip je nasled
nja: Jesenice 69, Šentvid 66 let in 3 mese
ce, Nova Gorica 60 let, Vižmarje 56 let. 
Leta so spoštljiva, toda vedrina tekmo
valk, njihova živahnost in borbenost ka
žeta mladostno sliko. Tekmovanje je bilo 
zelo živahno in ni manjkajo tudi navija
čev. Po končanem tekmovanju so tekmo
valke ob skromni zakuski izmenjale iz
kušnje in izrazile željo, da se v prihod
njem letu vključi žensko balinanje v re
publiško športno tekmovanje DU Slove
nije. Prav tako je bila izražena želja, da 
se prav te štiri ekipe srečajo vsako leto. 

Sedaj pa še nekaj o jeseniški ženski ba
linarski ekipi. Jeseniška ekipa deluje že 
od leta 1979. Članice balinarskega kluba 
delujejo tudi v sekciji za družbeno aktiv
nost žena pri KK SZDL Plavž-Jesenice. 
Ker v ožjem krogu Gorenjske ni nobene 
ženske ekipe, so pač morale tekmovati z 
moškimi ekipami. Šele v zadnjih letih so 
se začele ozirati izven domačega območ
ja ter začele sodelovati z ekipami upoko
jenk iz Nove Gorice, Šentvida in Vižma
rij. V letu 1986 so se udeležile tekmovnja 
ženskih balinarskih ekip v Postojni. V le
tu 1987 so že štirikrat tekmovale. 

Redno trenira le šest članic. Če bi 
uspele pridobiti več mlajših upokojenk, 
bi prav gotovo dosegale z rednimi trenin
gi boljše uspehe. Potrebovale bi tudi do
brega trenerja, ki bi jih tehnično vodil ta
ko pri treningu kakor tudi na tekmova
njih. 

Balinarska ženska ekipa se zahvaljuje 
vsem tistim, ki so pomagali, da je sreča
nje balinark na Jesenicah tako uspelo. Z 
dobro voljo in prizadevnostjo balinark 
bodo v letu 1988 prav gotovo imeli še več 
takih srečanj. 

Stane Torkar 

V turističnem središču Lenzerheide-
Valbella v Švici je od 20. do 23. avgusta 
potekal tretji svetovni pokal v gorskih te
kih, katerega se je udeležilo okrog 180 te
kačev iz 19 držav z vsega sveta. Na sve
tovnem pokalu so sodelovali tudi jugoslo
vanski oziroma slovenski predstavniki, 
ki so nastopili s popolnimi ekipami v 
vseh štirih kategorijah, kar je bilo za na
še velik zalogaj, saj se ta športna zvrst v 
Sloveniji šele razvija. Letošnji ekipni 
uspeh naših tekačev je bil nekoliko slabši 
kot preteklo leto. Vzrok za neuspeh je 
slaba vadba, kar pomeni, da je bilo pre
malo treningov in priprav v podobnih po
gojih. Start teka je bil na nadmorski viši
ni 1500 m, cilj pa na nadmorski višini 
2400 m, kjer je zelo redek zrak, ki ga naši 
tekmovalci niso bili vajeni. Kljub najmo
čnejši mednarodni konkurenci so bile 
svetle izjeme tudi med slovenskimi teka
či, saj so dosegli nekaj zelo lepih uspe
hov. Tako se je na krajši progi za moške 
Franci Teraž uvrstil na odlično sedmo 
mesto le z majhnim zaostankom za prvo-
uvrščenim Italijanom. Teraževo sedmo 
mesto je trenutno najboljša jugoslovan
ska uvrstitev na vseh treh svetovnih po
kalih v gorskih tekih do sedaj. Med mla
dinci je bil Pavle Drobne 12., nastopil pa 
je tudi na daljši progi za moške in tako 
rešil ekipno uvrstitev. Na daljši progi za 
moške je bil najboljši slovenski predstav
nik Ivan Urh na 31. mestu, med ženskami 
pa Marija Trobec na 22. mestu. 

Ekipno in v skupni uvrstitvi narodov 
pri ženskah se je jugoslovanska ekipa 
uvrstila na šesto mesto, pred njo so bile 
Italija, Švica, Francija, Anglija in Avstri
ja. Mladinci so bili šesti, moški na krajšo 
progo s samo dvema tekmovalcema (dva 
sta odstopila) enajsti ter moški na daljšo 
progo deveti. V skupni uvrstitvi narodov 

pri moških se je jugoslovanska ekipa 
uvrstila na šesto mesto za Italijo, Švico. 
ZR Nemčijo, Avstrijo in Anglijo. Pri nas 
so gorski teki odrinjena športna discipli
na, zato so tudi rezultati slabši. Atletska 
zveza Slovenije za ta šport nima nobene
ga posluha. Medtem ko se reprezentance 
v tujini financirajo s sponzorji in preko 
atletskih zvez, se naši gorski tekači fi
nancirajo tako rekoč sami in delujejo 
osamljeno. Na svetovnem pokalu v Švici 
in še prej na obeh v Italiji niso imeli niti 
enotnih dresov, kar je izgledalo še bolj 
bedno. Enotna so imeli samo pokrivala, 
ki jih je podarila Rogaška iz Rogaške 
Slatine. 

Za slovenske gorske tekače je tudi 
vprašljiv nastop na četrtem svetovnem 
pokalu v gorskih tekih, ki bo 24. in 25. 
septembra leta 1988 v daljnem Kesvvicku 
v Angliji. 

V prihodnje bo treba pripraviti tudi 
vsakoletna izbirna tekmovanja v gorskih 
tekih, da bi se svetovnega pokala v gor
skih tekih udeležili res najboljši. Predpo
goj pa je, da to disciplino čim prej prev
zame pod svoje okrilje Atletska zveza 
Slovenije, kajti v prihodnje ekipe, ki ne 
bodo registrirane v atletskih zvezah, ne 
bodo imele pravice nastopa na svetovnih 
pokalih. Zato so se že v Švici slovenski 
tekači domenili, da sestavijo delovno 
skupino, ki bo pripravila čim več gradiva 
za izvršni svet Atletske zveze Slovenije, 
da bi se ta lažje odločila o usodi gorskih 
tekačev v Sloveniji. Povejmo še to, da bo 
maja prihodnjega leta v Italiji prvo urad
no evropsko prvenstvo v gorskih tekih za 
posameznike pod okriljem mednarodne 
atletske zveze IAAF. 

Besedilo in foto: 
A. Kerštan 

Lenzerheide-Valbella, prizorišče letošnjega 3. svetovnega pokala v gorskih 
tekih 

Moška ekipa, kije tekla 9 km in irišinsko razliko 700 m — od leve: Darko Me-
linc, Vojko Djuričič, Borut Podgornik in Franci Teraž 

Moška ekipa? kije tekla 15 km in 1500 m višinske razlike — stojijo od leve: 
Ivan Urh, Tone Djuričič in Pavle Drobne, čepi pa Mirko Teraž 

Slovensko zastopstvo na svetovnem pokalu 
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