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NAŠ KOVINAR, svobodno glasilo delavcev KID, je kot predhodnik ŽELE ZAR
JA začel izhajati 26. januarja 1937. ŽELEZAR izhaja od 1. decembra 1951 
kot mesečna revija, od 15. aprila 1959 kot štirinajstdnevnik in od 1. januar
ja 1962 kot tednik. Glasilo je ob 25 - letnici predsednik Tito odlikoval z 
redom zaslug za narod s srebrno zvezdo. Glavni in odgovorni urednik Mile 
Cmovie, tehnični urednik Dare Bradaškja. lektorica — novinarka Cvetka 
Martinčič, novinarki^ Lilijana Kos in Tanja Kastelic, administracija — Mira 
Keserovič in fiinka Čatak. Naslov: Uredništvo Železarja, SOZD SŽ — Žele
zarna Jesenice. Številke internih'telefonov; urednik 26-18, novinarji 26-19, 
26-20, administracija 26-21. Stavek in tehnično oblikovanje TK Gorenjski 
tisk Kranj, tisk ZP Ljudska pravica Ljubljana. 

Nemi dimniki jeseniške železarne (foto: Irena Kučina) 

Osebni dohodek za januar 
Na področju osebnega dohodka smo se ob prehodu v novo leto srečali z 

nekaj posebnostmi: 
— povečale so se prispevne stop

nje od osebnega dohodka, 
— bolniška odsotnost nad 30 dni 

se izplačuje neposredno iz sredstev 
TOZD in DSSS, hkrati so se nado
mestila za bolniško odsotnost bistve
no povečala, 

— delovni dan manj kot v decem
bru zaradi prilagajanja dinamiki na
ročil, 

— usmeritev, naj osebni dohodek 
ostane na ravni decembra. 

Pri obračunu za januar smo izha
jali iz predpostavke, da se neto oseb
ni dohodek zaradi višjih prispevnih 
stopenj ne sme zmanjšati prav tako 
pa tudi ne zaradi manjšega števila 
delovnih dni. 

Osnovo osebnega dohodka smo za
radi večjih prispevnih stopenj pove
čali za 19,7 % zaradi enega delovne
ga dne manj pa še dodatno za 4,3 %. 
Za enako učinkovitost je tako osebni 
dohodek ostal nespremenjen. Kljub 
temu je osebni dohodek za večino 
obratov nekoliko večji kot je bil za 
december. Najbolj pogosti vzroki so 
naslednji: 

1. Podatki kažejo, da smo načrt 
skupne proizvodnje in prodaje pre
segli. V večini obratov je bila doseže
na boljša produktivnost kot v decem
bru, v TOZD Okrogli program pa je 
bila izboljšana zlasti struktura proiz
vodnje. Izjem je bilo tokrat malo. Na 
ravni obratov samo Jeklovlek in L i 
varna, seveda pa tudi posamezni od
delki v nekaterih drugih obratih. 

2. Delavcem v neprekinjenem pro
izvodnem procesu je k večjemu 
osebnemu dohodku prispeval praz
nični dodatek, približno polovica de
lavcev pa si je raven OD popravila s 
sobotnim-dopustom. 

3. Bolniška odsotnost je za januar 
bistveno bolje plačana, kot je bila v 
decembru. To zlasti velja za bolniško 
odsotnost nad 30 dni, ki jo je doslej 
plačevala zdravstvena skupnost po 
zelo skopih merilih. Na podlagi spre
menjenega sporazuma zdravstvene 
skupnosti lahko od novega leta na
prej za bolnike z daljšo odsotnostjo 
bolje poskrbimo. 

Resnici na ljubo moramo ugotovi
ti, da so k večjemo poprečju osebne
ga dohodka več prispevala spreme-. 
njena nadomestila za bolniško od
sotnost kot boljši rezultati oziroma 
plačilo za delo. Marsikomu to ne bo 
zvenelo vzpodbudno, vendar je treba 
priznati, da so bila nadomestila za 
bolniško odsotnost nad 30 dni in ob
časno tudi za krajšo odsotnost tako 
nizka, da resničnim bolnikom niso 
omogočala preživetja. Z letošnjim 
januarjem je dokončno odpravljeno 

veliko neskladje med osebnimi do
hodki in nadomestili za bolniško od
sotnost. Njuno usklajevanje bo teko
če, saj se bo osnova za bolniško po
večala z istim odstotkom kot osnova 
za delo. Če bomo menili, da je odsot
nost preslabo ali predobro plačana, 
se bomo lahko zavestno odločili za 
povečanje ali zmanjšanje osnove, 
medtem ko je bilo doslej nadomesti
lo za bolniško odsotnost predmet in 
žrtev poigravanja inflacije. 

Večina obratov je dosegla večji 
osebni dohodek kot v decembru. Iz
jema sta le Jeklovlek in Livarna. Ta 
dva obrata sta v decembru za uspe
šno uresničitev svojih programov or
ganizirala velik obseg nadurnega de
la, ta mesec pa sta imela mnogo 
manj nadurnega dela. Zlasti v Je-
klovieku je obseg proizvodnje in iz
voza mnogo manjši kot v rekordnem 
decembru, zato je edini obrat, k i ni 
dosegel večjega osebnega dohodka 
na uro kot prejšnji mesec. 

V primerjavi z decembrom se je 
osebni dohodek znatno povečal v 
obratih Žebljarna, Elektrode, Prede
lava valjanih trakov, Valjarna žice 
in profilov ter v Žicami. Povsod je 
povečanje posledica izboljšanih re
zultatov. V Valjarni žice, Zičarni i n 
Elektrodah je največ prispevala bolj
ša struktura proizvodnje, izdelovalci 
profilov in podbojev so izboljšali pro
duktivnost, prav tako pa so uspešne
je izvršili plan v Žebljarni, kjer so 
poleg tega izkoristili tudi velik del 
sobotnega dopusta. 

Na koncu se še enkrat spomnimo, 
da je bilo prejšnji mesec skupaj z 
osebnim dohodkom za december iz
plačano 60.000 din na delavca na ra
čun prihrankov od inovacij v celem 

letu 1987. Tega zneska ne moremo 
vštevati v osebni dohodek za decem
ber. Vse primerjave so izvedene na 
osebni dohodek brez 60.000 din. Na 
izplačilni dan so nekateri na to poza
bili . Želje po večjem osebnem dohod
ku so pač razumljive. Objektivne 
okoliščine in omejitve j ih ne morejo 
odpraviti. 

Oddelek za nagrajevanje 

Dalj časa trajajoča gospodarska kriza je pustila posledice povsod. 
Razraslo se je nezadovoljstvo, napetost je čutiti v vseh odnosih, vedno 
manj je samoupravljanja in moči, s katero bi lahko zaustavili neneh
no slabšanje našega gospodarskega položaja, življenjskega standarda, 
osebnih dohodkov in socialne varnosti. Koliko časa še? Kje so vzroki, 
ki bi jih morali odpraviti, če hočemo naprej? 

V tej nemoči je zrasla moč delavstva, ki se je v zadnjih dveh letih 
začela izražati z odkritim nezadovoljstvom, prekinitvami dela in ne 
nazadnje smo temu končno lahko rekli tudi STAVKA. 

Stavke so torej tu in z njimi se bomo v teh kriznih obdobjih prav 
gotovo še srečevali, zato prihajajo predlogi, da je stavko potrebno čim
prej družbeno in pravno verificirati, jo uzakoniti. Ali bo prišla tudi v 
ustavo? Delavci jo bolj ali manj sprejemamo kot način boja za svoje 
pravice, pa čeprav bi nam bilo ljubše, da po takih sredstvih ne bi bilo 
potrebno posegati. 

Stavkovna pravila da ali ne? 
In kje je tu sindikat? V mnogih stavkah doslej je bil kritiziran tu

di sindikat. Morda tudi upravičeno. Včasih pa so bile take kritike tudi 
neupravičene, saj si je sindikat marsikje prizadeval in zahteval reši
tve, ki pa jih kot forum žal ni dosegel. Zato bi kvečjemu potreboval 
večjo oporo v vseh članih sindikata in skupen nastop v stavki. Taka 
razmišljanja, ki smo jih slišali po nekaterih stavkah, že vodijo k neke
mu redu, pa čeprav v izredno občutljivi konfliktni situaciji, kot stavka 
je-

V sindikatu se ne sprašujemo več, ali bi delavce, ki so se odločili 
za stavko, podprli ali ne. Tu dileme ni! Sindikat mora biti z delavci v 
dobrem in slabem. In če je tako, potem se kaže dogovoriti tudi za neka 
pravila. Taka razmišljanja so vodila k temu, da je republiški sindikat 
pred kratkim sprejel osnutek stavkovnih pravil, ki jih sedaj obravna
vamo tudi v naši železarni in so objavljena v tej številki Železarja. 

Prve pripombe in ocene v Železarni so zelo podobne splošnim 
ocenam, ki prihajajo od drugod. Mnogi se sprašujejo, ali so nam taka 
pravila sploh potrebna in ali ne bi kazalo več razmišljati o tem, kako 
po samoupravnih poteh urediti zadeve, da potem do stavk niti ne bi 
prišlo. Prevladuje pa mišljenje, da če že potrebujemo pravila, potem 
naj bodo kratka in bolj načelna kot podrobna. Kajti natančnih pravil 
obnašanja res nima smisla pisati. 

Obravnava stavkovnih pravil, ki jih daje v javno razpravo republi
ški svet ZSS, je torej priložnost, da osnovne organizacije sindikata, 
njeni organi in posamezniki temeljito ocenimo osnutek teh pravil in 
do 25. februarja posredujemo naša mišljenja in pripombe, ki jih bodo 
sestavljalci pravil v največji možni meri tudi upoštevali. Čeprav žele-
zarji nimamo novejših izkušenj s stavkami, pa sem prepričan, da bodo 
pripombe železarjev lahko mnogo prispevale, da bomo sindikalni 
aktivisti v stavkovnih pravilih dobili primerno oporo za take konflikt-
ne situacije. Edo Kavčič, * 

predsednik IO KOO sindikata Železarne 

Delavski sveti 
o gospodarskem načrtu 

za leto 1988 
Letošnji gospodarski načrti TOZD in delovne skupnosti, pa rudi delovne 

organizacije so v javni razpravi vzbudili nekoliko večji — ne pa tudi prese
netljiv — odmev. Vzrok in vse posledice, ki iz njega izvirajo, so v NOVI »PA
RADIGMI« oziroma »FILOZOFIJI« PLANIRANJA, ki se kiti s pridevnikom 
»TRŽNA«: Osnove za priprave plana 1988 niso bile (več) razpoložljive proiz
vodne kapacitete in delovna sila, pač pa možnosti prodaje. Možnostim pro
daje naj bi se prilagodil tudi PLAN KADROV, da bi s tem obdržali oziroma 
povečali že doseženo produktivnost dela. 

Edini, ki ni sprejel gospodarskega 
načrta delovne organizacije sprejel 
pa je gospodarski načrt DSSS, je bil 
delavski svet DSSS. To seveda ni 
presenetljivo, saj je prav v delovni 
skupnosti načrtovan največji padec 
zaposlenih: 20 % (v Železarni 8,3 %). 
Stališča in pripombe, k i j i h posredu
je delavskemu svetu Železarne v 
usklajevanje, so naslednje: 

— cilji v racionalizaciji dela na 
vseh področjih, v višji produktivno
sti in boljši gospodarnosti so spre-

Programsko - volilna konferenca 
konference 

osnovnih organizacij sindikata Železarne 
V petek, 19. februarja, bo ob 12. uri v dvorani samoupravijalcev 

(bivši IBM) programsko - volilna konferenca konference osnovnih or
ganizacij sindikata Železarne. 

Na konferenci bomo obravnavali poročilo o delu konference in 
njenih organov v preteklem obdobju, usmeritve za nadaljnje delo in 
izvolili organe konference za naslednje mandatno obdobje. 

Upoštevajte, da še bo delo konference nadaljevalo tudi po 14. uri. 
Izvršni odbor KOO 

sindikata Železarne 

jemljivi, vendar so strokovno slabo 
utemeljeni in izražajo neenakopra
ven pristop k predlogu za posame
zne sektorje, 

— plan kadrov za delovno skup
nost ni podprt z ustreznimi strokov
nimi argumenti in analizami in je 
zato posebno v nekaterih sektorjih 
(SI in STK) njegova realizacija tve
gana, 

— pot za zmanjšanje števila zapo
slenih je nepremišljena in neprimer
na, manjka obrazložitev, kateri od
delki ter posamezna dela in naloge 
se bodo zmanjševali, kakšna je pot 
za zagotovitev drugih ustreznih del 
in nalog, oziroma kakšen je posto
pek premeščanja delavcev, 

— neizdelana in nesprejeta mezo 
in mikroorganizacija v delovni skup
nosti ovira sprejem plana kadrov, 
zato bi moral biti postopek obrnjen, 
oziroma bi morale biti predvidene 
organizacijske spremembe vsebova
ne v planu, 

— uvedba samokontrole v proiz
vodnji je premalo premišljena in bo 
dala rezultate le ob primerni stimu
laciji, predpostavlja pa razvito za
vest, izobrazbo, delovne navade, si
cer pa naj temeljne organizacije sa
me postavijjo zahteve delovni skup
nosti, katere storitve naj bi opravlja
le zanje, 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Za 8,6 odstotka 
nad družbenim 

planom 

Po podatkih statistične 
službe smo do 15. februarja iz
delali 46.761 ton skupne proiz
vodnje in tako presegli druž
beni plan za 8,6 %, operativni 
program pa za 3,9 %. Načrto
vano količino izpolnjujejo 
obrati: 

- v TOZD TALILNICE: Je-
klarna 1 (106,5 %); 

- v TOZD PLOŠČATI 
PROGRAM: Valjarna 
blum.-štekel (103,9), HV Bela 
(118,5%), HV Jesenice 
(143,4%) in Valjarna debele 
pločevine (101 %); 

- v TOZD OKROGLI PRO
GRAM: Elektrode (111,1%), 
Žebljarna (109,4 %) in Valjar
na žice (125,1 %). 

V Jeklarni 1 so v petnajstih 
dneh vlili 8.235 ton jekla ter 
presegli načrtovano količino 
za 6,5 %. 

V Jeklarni 2 so izdelali 87 
sarž, kar je 7.451 ton jekla. 
Družbeni plan proizvodnje so 
izpolnili 102,9 % za operativ
nim programom pa so zaostali 
za 7 %. 

V dvanajstih odpremnih 
dneh smo s 16.157 tonami 
končnih izdelkov in storitev 
presegli družbeni plan proda
je za 9,9 %, operativni pro
gram pa za 10,3 %. Načrtovano 
količino je izpolnilo pet obra
tov: 

- v TOZD PLOŠČATI 
PROGRAM: Valjarna 
blum.-štekel (104,3 %), HV Be
la (111,8%), HV Jesenice 
(135,8%) in Valjarna debele 
pločevine (139,9 %); 

- v TOZD OKROGLI PRO
GRAM pa Valjarna žice 
(216,4%). . .. 



ŽELEZAR 

Kako primerjati dela in naloge? 
Zahtevnost dela ugotavljamo s pomočjo kriterijev, ki jih mora biti toli

ko, da lahko ugotovimo vse razlike zahtevnosti posameznih del. Pri izbiri 
kriterijev se upoštevajo družbene usmeritve (skupne lastnosti dosedanjih 
metodologij), pomožne usmeritve in vrednote delovne organizacije. 

Za določitev vrednot v delovni or
ganizaciji smo se odločili za anketo 
med vodstvenimi delavci. Da bi izde
lali pravilni izbor vrednot, je potreb
no imeti široko paleto mnenj, ker 
nam le to zagotavlja, da pridemo do 
pravilnega izbora kriterijev, po kate
rih primerjamo posamezna dela. 

Intervju je bil opravljen s 43 vod
stvenimi delavci. Zastavili smo jim 
le eno vprašanje: »Kako primerjati 
dela in naloge, da se bodo razlikova
le v zahtevnosti, oziroma kaj vse naj 
upoštevamo pri ugotavljanju razlik v 
zahtevnosti.« 

Z odgovori naj bi odgovorili tudi 
na vprašanja: 

— Katere so največje pomanjklji
vosti sedanjega sistema vrednotenja 
zahtevnosti del in nalog? 

— Katere napake se pri vrednote
nju zahtevnosti po vašem mnenju 
najpogosteje pojavljajo? 

— A l i se po vašem mnenju vred
notenje zahtevnosti del lahko tako 

izpelje, da je objektivnost zagoto
vljena? 

Predvideni in opravljeni intervju 
je bil: 

predsednik in 5 podpredsednikov 
PO:odgovor skupen 

6 direktorjev TOZD: trije odgovori 
1 vodja DSSS: en odgovor 
19 obratovodij: 17 odgovorov obra-

tovodij in dva odgovora namestnika 
9 direktorjev sektorjev: osem od

govorov direktorjev sektorjev in en 
odgovor namestnika 

2 vodja proizvodnje: dva odgovora 
Predlaganih je bilo 137 kriterijev, 

ki pa se pogosto med seboj razlikuje
jo le v izrazoslovju. Posredovani od
govori kažejo, da se kriterij zahtev
nosti del pokriva z ostalimi sestavi
nami nagrajevanja. Vedeti moramo, 
da samo z zahtevnostjo dela ne ob
vladujemo sistema delitve osebnih 
dohodkov. 

Večino predlaganih kriterijev lah

ko vključimo v štiri kategorije ugo
tavljanja zahtevnosti del: 

— potrebno znanje, 
— odgovornost, 
— napori in 
— vplivi okolja oziroma pogoji de

la. 
Naslednja faza dela izhaja iz 

predlaganih kriterijev. Kriterije, ki 
bodo zajeti v konstrukciji metodolo
gije, je potrebno definirati. Definici
je morajo dati odgovor na štiri vpra
šanja: 

— kaj pomeni, 
— kaj vključuje, 
— kako se izraža rezultat, 
— kakšne so omejitve. 
Vrednotenje delovnih nalog se bo 

usmerjalo na vrednote v kolektivu s 
tem, da se ne odstopa od postavlje
nih ciljev. Pri vrednotenju ne bomo 
zapostavljali nobenega dela, ker ima 
vsako delo svoje podatke, ki se ena
kovredno obravnavajo glede na po
datke o zahtevnosti. 

Vse pripombe, ki so bile dane v an
keti, so bile analizirane in pred na
daljevanjem dela projektne skupine 
razčiščene. - (KO) 

Pa se je zgodilo, kar se je imelo zgoditi. Problemska konferenca ZK Že
lezarne je za nami, razgrete glave so se ohladile, odgovorov na posamezna 
vprašanja in zahteve še vedno ni, sklepi s konference se še oblikujejo, odgo
vornost počasi izgublja domovinsko pravico v ozki Gornjesavski dolini, stro
kovnost in argumentiranost sta zamenjali sklicevanje na »že sprejeto« in 
ignoriranje. 

Vsakemu se postavlja vprašanje: 
Kaj je prinesla novega'problemska 
konferenca? Iluzorno bi bilo pričako
vati, da bo samo sestankovanje že 
spremenilo sedanje stanje. Sklepe, 
kakršnikoli že bodo, bo treba uresni
čiti, j ih spraviti v življenje in prav 
pri tem se največkrat izkaže uspeš
nost takih oblik delovanja in hkrati 
aktivnost vsakega komunista v svo
jem lastnem okolju. 

V prejšnji številki Železarja smo 
predstavili le poročilo s problemske 
konference. V torek smo lahko na 
L R P Triglav Jesenice slišali komen
tar novinarja, ki že vrsto let sprem
lja delo v naši delovni organizaciji, v 
petek nam je novinarka Gorenjske
ga glasa odprla neko razsežnost, ki 
smo jo mi, zaposleni v Železarni, 
najverjetneje spregledali, ali bolje 
rečeno: toliko smo že vpeti v stanje 
in odnose v Železarni, da nas posa
mezni nastopi vodstvenih delavcev 
niti ne presenečajo. Nekaj vprašanj 
vseeno kaže izpostaviti. 

Glede na potek problemske konfe
rence in same prispevke na njej se 
postavlja vprašanje, zakaj je bilo 
treba čakati več kot tri mesece na 
sklic konference. Na dolgo in široko 
bi lahko ugibali o ozadju takega za
vlačevanja, na dan bi lahko potegnili 

tisto »o vroči juhi«. Še posebej pa so 
taka razmišljanja upravičena ob dej
stvu, da kljub dogovoru na seji pred
sedstva S A K Z K Železarne ni bilo 
predstavljeno poročilo, ki naj bi ga 
sestavil eden od članov poslovodne
ga odbora, o nepravilnostih v Žele
zarni. Ker smo prvo poročilo pod
predsednika poslovodnega odbora že 
predstavili v Železarju, bi lahko pri
čakovali kaj več, kot le apel k spošto
vanju reda, sprejetih dokumentov. V 
tem kontekstu so pripombe članov 
osnovne organizacije Z K kadrovski 
sektor povsem upravičene in daljno
sežne. 

Še nekaj o kulturnem dialogu. 
Ena temeljnih predpostavk kultur
nega dialoga je, da znamo-prisluhni
ti sogovorniku, mu odgovoriti na ar
gumentirano postavljeno vprašanje 
argumentirano. Če ni izpolnjen ta 
predpogoj, se rado zgodi, da nekomu 
»zakuha«, še posebej v situacijah, ko 
ga njegov sogovornik ignorira ali ce
lo žali. Praksa ignoriranja vprašanj 
je že dalj časa v Železarni zelo pogo
sta (glej rubriko Pregled sestankov 
SDS), pomen javne razprave o posa
meznih dokumentih pa najbrž ni v 
tem, da bi j ih vedno le enoglasno 
sprejeli. Javna razprava naj bi od
pravila šibke točke dokumenta, v 

njej naj bi delavci dobili pojasnila 
na posamezne vprašanja. Le tako 
sprejeti in dopolnjeni dokument bo
do delavci sprejeli »za svojega«, kar 
pomeni tudi veliko večjo verjetnost, 
da ga bodo uresničevali. Glede na to, 
kako so nekateri posamezniki, člani 
ZK, razpravljali, bi si drznil po 
zdravniško predpisati enostaven re
cept: dodatno idejnopolitično uspo
sabljanje. 

Marsikdo je bil presenečen ob iz
javah, da predstavljajo delavci stro
šek za delovno organizacijo. Tako 
razmišljanje je le logično nadaljeva
nje vsega, kar se je že dogajalo ob 
prekategorizaciji. Barantanje z ljud
mi in številkami se nadaljuje. Ga 
lahko sploh še kdo ustavi? 

Na dolgo bi lahko naštevali vpra
šanja, ki so ostala odprta tudi po tej 
problemski konferenci (nagrajeva
nje, reorganizacija, področje samo
upravljanja in informiranja . . .), ko 
bi bilo treba nakazati le pot reševa
nja ali pa javno predstaviti ovire in 
težave s katerimi se srečujemo pri 
reševanju in uresničevanju že spre
jetih nalog. 

In zakaj molk predstavnikov os
novnih organizacij Z K iz temeljnih 
organizacij, ki j ih je predsedujoči 
večkrat pozival k razpravi? Razprav
ljali niso ne o nepravilnostih v Žele
zarni ne o tistem delu gradiva, ki se 
nanaša na delovno organizacijo v le
tu 1988. Molk je lahko tudi znak za 
alarm! 

Mile Crnovič 

Delavski sveti o gospodarskem 
načrtu za leto 1988 

(Nadaljei-anje s 1. strani) 

— nujna je krepitev informacij
skega sistema, 

— plan ni izdelan na osnovi določil 
167. in 168. člena statuta delovne 
skupnosti, 

— marketinški pristop pri pripra
vi plana pušča odprto vprašanje ne
izkoriščenih proizvodnih kapacitet, 

— kadrovski preobrat, ki je bil iz
ražen že v letu 1987, bi moral biti 
vsebovan že v srednjeročnem planu, 
saj smo poznali posledice, ki j ih bo 
prineslo obratovanje Jeklarne 2, 

— svetovnim trendom moramo 
slediti tudi z zboljševanjem kvalifi
kacijske strukture in predvsem z 
modernizacijo in tehničnimi izbolj
šavami, ne samo z zmanjševanjem 
števila delavcev, 

— kadrovska usmeritev plana nuj
no zahteva zmanjševanje števila na
dur, števila ur za manjkajoče zmanj
ševanje pogodbenega dela, zunanjih 
izvajalcev, 

— bojimo se, da bo predlagatelj 
zmanjšanja števila delavcev (PO) 
zvrnil vso odgovornost ob škodi (po
večan izmeček ob uvedbi samokon
trole), k i bo lahko pri tem nastala, 
na samoupravne organe. 

Delavski svet TOZD Ploščati pro
gram glede zmanjšanja števila zapo
slenih ni tako zaskrbljen: Razen v 
H V J naj bi zmanjšanje števila zapo
slenih ne bilo ovira za izpolnjevanje 
planskih obvez. Opozarjajo pa na za
skrbljujočo strukturo in usposoblje
nost kadra, k i upravlja moderne in 
drage naprave. Delavski^ svet opo
zarja tudi na številne pogoje, ki mo
rajo biti izpolnjeni, da bi dosegli pla

nirane rezultate (neskladja v proiz
vodnih kapacitetah finalnih obratov, 
slaba kondicija proizvodnih agrega
tov, ustrezen vložek, vzdrževanje 
itd.). Pogrešajo plan koriščenja sred
stev investicijskega vzdrževanja, ka
terega realizacija je poleg A Z eden 
od pogojev za izpolnjevanje količin
skega in asortimanskega plana pro
izvodnje. 

Delavski svet in odbor za gospo
darstvo TOZD Okrogli program ima
ta na gospodarski načrt naslednji 
pripombi: 

1. Proizvodnja je odvisna od pra
vočasne in zadostne količine naročil, 
asortimana naročil in zadostnega 
števila zaposlenih, zato bomo redno 
mesečno količino proizvodnje korigi
rali po analizi vseh treh faktorjev. 

2. Predlagamo ponovno kontrolo 
nekaterih izračunanih izplenov. 

Sprejela sta tudi ostale pripombe 
in predloge SDS, k i opozarjajo na 
zastoje, pomanjkanje naročil, neres-
nost nekaterih obratov, nizke pre-
mijske postavke, premalo dobrih ka
drov itd. 

Sodeč po zapisniku delavskega 
sveta TOZD Komerciala, ta temelj
na organizacija nima večjih pripomb 
na gospodarski načrt. Strinja se s 
pripombo SDS nabava in zunanja tr
govina, da se število zaposlenih v ko
merciali ne sme zmanjševati. 

Skop je bil tudi delavski svet 
TOZD Talilnice. V sklepu zadolžuje 
TOZD Komerciala, da čimprej pre
skrbi naročila kupcev za realizacijo 
plana prodaje. 

Širše je gospodarski načrt obrav
naval delavski svet TOZD Tehnične 
dejavnosti in imel naslednje pripom
be: 

Obravnavani so bih kriteriji za re
ševanje kadrovske problematike v 
zvezi s tehnološkimi viški. Sprejeti 
so bili sklepi v zvezi z razporeditvijo 
viškov delavcev ob ukinitvi marti-
narne. 

Ob obravnavi plana kadra, k i 
predstavljajo tehnološki višek, so bi
l i sprejeti še naslednji sklepi: 

— Zaradi ustavitve proizvodnje v 
S M jeklarni in ustavitve livne jame 
E P bo v TOZD Talilnice prišlo do 
tehnološkega viška 139 delavcev. Od 
tega bo 60 delavcev razporejenih v 
TOZD Talilnice, ostali pa predvsem 
v proizvodne TOZD, deloma v TOZD 
Tehnične dejavnosti in izjemoma tu
di v delovno skupnost. 

— Da bi vsem zaposlenim zagoto
vil i socialno varnost v okviru Žele
zarne Jesenice, delavski svet sogla
ša, da v skladu s 67. členom pravilni
ka o. delovnih razmerjih sklene 
delovno razmerje z določenim števi
lom teh delavcev. O konkretnih po
trebah in številu se dogovorijo vod
stva TOZD in obratov ter kadrovski 
sektor, razporeditev pa izvede odbor 
za delovna razmerja TOZD. 

— Pri predlogu razporeditev de
lavcev iz TOZD Talilnice naj kadrov
ski sektor upošteva njihovo strokov
no izobrazbo, oziroma z delom prido
bljene delovne zmožnosti in psihofi
zične ter zdravstvene sposobnosti. -

— Vodstvo TOZD naj takoj prouči 
možnost zaposlitve jeklarjev na ti
stih delih, k i j ih sedaj v Železarni Je
senice opravljajo zunanji izvajalci. 

— Delovnih nalog »vzdrževanje 
prog« v TOZD Tehnične dejavnosti 
niso vključili v plan kadrov. 

CPSI 

doseganje skupnega cilja poslovanja 

V enajstih dneh meseca februarja smo dosegli 14.542 mio din reali
zacije ali 97 % cilja. 

Volitve delegatov in delegacij 
DO Železarna Jesenice v 

samoupravne organe SOZD 
Slovenske Železarne 

Delavski svet Železarne bo na svoji 4. redni seji, ki je sklicana v četrtek, 
18. februarja, razpravljal in nato sprejel tudi ustrezen sklep o razpisu volitev 
delegatov in delegacij DO Železarna Jesenice v samoupravne organe SOZD 
Slovenske Železarne. Volitve bomo izvedli sredi prihodnjega meseca. 

Mini l i sta že dve leti, odkar smo z 
neposrednimi volitvami izvolili dve 
osem članski delegaciji za delavski 
svet in zbor interne banke ter enega 
delegata v odbor S D K SOZD SŽ. 

V tem mesecu smo v TOZD in 
DSSS izvedli nalogo evidentiranja in 
kandidiranja možnih delegatov, k i 
bodo v naslednjem mandatu v samo
upravnih organih SOZD zastopali in
terese delavcev Železarne Jesenice. 
Razprave na SDS smo sklenili na te
meljnih kandidacijskih konferencah 
(TKK), ki so j ih sklicali predsedniki 
IO OO sindikata v vseh temeljnih sa
moupravnih okoljih. 

Zapisniki T K K potrjujejo, da bi
stvenih pripomb na predlog možnih 
kandidatov ni bilo. Na vrsti je še na
loga volilne komisije na ravni Žele
zarne, da na osnovi zapisnikov o po
teku T K K ugotovi, ali je kandidatna 
lista skladna z ustavnimi določili za
kona in samoupravnimi splošnimi 
akti in le - to objavi. 

Predvideni možni kandidati so: 
— za delavski svet SOZD: 
1. Ljubo Komljanec — TOZD 

Okrogli program 
2. Janez Koren — TOZD Družbeni 

standard 

3. Janez Kunstelj — DSSS 
4. Stane Martinuč — TOZD Tehni

čne dejavnosti 
5. Franc Piberčnik — TOZD Teh

nične dejavnosti 
6. Franc Podlipnik — TOZD Ploš

čati program 
7. Dušan Sikošek — DSSS 
8. Milena Šolar - DSSS. 
— za odbor SDK SOZD: 
1. Bogomir Svetina — TOZD Teh

nične dejavnosti. 
— za zbor interne banke SOZD: 
1. Jernej Hočevar — TOZD Ko

merciala 
2. Katarina Kos — DSSS SEOI 
3. Matevž Malej — DSSS FRS 
4. Polonca Marjanovič — DSSS 

SEOI 
5. Tomaž Ramuš — DSSS FRS 
6. Nejra Rizvanovič — DSSS FRS 
7. Igor Vaj s — TOZD Komerciala 
8. Maja Žagar — DSSS FRS 
Dokončno kandidatno listo bomo 

objavili v eni prihodnjih številk Žele
zarja. -s 

Za volilno komisijo 
Železarne 
Mirko Rabič 

Komisija za družbeno ekonomske odnose pri KS ZSMS Železar
ne vabi na okroglo mizo s temo: 

Kadrovsko štipendiranje in zaposlovanje 
štipendistov v Železarni Jesenice 

ki bo v petek, 19. februarja, v spodnjih prostorih restavracije Železar
ne Jesenice ob 12. uri. Dnevni red: 

1. Uvod: 
— način pridobivanja štipendije 
— kriteriji za višino štipendije 
— možnosti za zaposlitev (sedanja, načrt za prihodnost) 
2. Razprava in zaključek teme 
3. Razgovor o možnostih skupnih akcij (KS ZSMS in štipendisti) 

na vseh področjih mladinskega dela 
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Molk — znak za alarm?! 



Psihološki in sociološki nebodigatreba 
!>... V naši železarni je 46 odstotkov tistih, k i neposredno proizvajajo, in 

54 odstotkov tistih, k i to proizvodnjo le spremljajo. Prišel je trenutek strez
nitve, ko se moramo odločiti, kaj bomo razvijali in kaj bomo opuščali — ali 
bomo izdelovali psihološke, sociološke in druge analize ali kaj drugega . . .« 
tako dr. Marin Gabrovšek, podpredsednik poslovodnega odbora za razvoj. 

Take razvojne perspektive, kot j ih 
nakazujejo citirane misli, izrečene iz 
najkompetentnejšega mesta, sproži
jo vrsto vprašanj in pomislekov. 
Strinjamsez ugotovitvijo.kar bom v 
nadaljevanju tudi podkrepil z dej
stvi, da je v delovni organizaciji za 
proizvodnjo, kot jo imamo, preveč 
zaposlenih. Kar pomeni, da so ka
drovski normativi na eni strani pre-
bogato in na drugi strani preohlapno 
definirani. Vendar pa se postavlja 
vprašanje, kako to stanje korigirati 
oziroma odpraviti. Mar res tako, da 
bomo v delovni organizaciji ukinili 
kar cela področja? Po videnju dr. Ga-
brovška je najprej potrebno izkore
niniti psihologijo in sociologijo. 
Osebno menim, da sta psihologija in 
sociologija v vsaki delovni organiza
ciji še kako potrebni in da proizvod
njo mnogo bolj obremenjujejo tisti 
delavci, katerih delo je mogoče z mi
nimalnimi posegi in stroški drugače 
organizirati, nadomestiti ali poeno
staviti, oziroma napraviti nekajkrat 
hitrejše s pomočjo računalnikov in 
tehnoloških rešitev. A l i niso danes, 
na pragu 21. stoletja, največji ana-
hronizem nekvalificirana, garaška, 
umazana in zdravju škodljiva dela v 
proizvodnji in enostavna, monotona, 
ubijajoče ponavljajoča se dela v pi
sarnah? Al i je potrebno zaposlenim 
v Železarni navajati, koliko takih del 
imamo? Zakaj niso naše razvojne 
perspektive naravnane v to sfero, v 
odpravljanje takega dela? 

Koliko sta psihologija in sociologi
ja v delovni organizaciji potrebni, ne 
bom poskušal utemeljevati sam. Naj 
mi pri tem pomaga S. P. Robbins, av
tor knjige »Vodenje: pojmi in prak
sa« učbenika za študente iz predme
ta uvod v vodenje (S. P. Robbins: 
Management: Concepts and Practi
ces; Prentice — Hall, Inc., New Jer
sey, 1984): 

»Pojem vedenje se nanaša na re
akcije zaposlenih, ki jih je možno 
opazovati. Vodja mora poznati vede
nje zaposlenih v okviru delovne or
ganizacije . . . Osnovna pozornost je 
usmerjena na individualno vedenje. 
Te oblike vedenja, ki so predmet psi
hologije, vključujejo področja, kot so 
stališča, osebnost, zaznave, učenje 
in motivacija. Seveda pa je pozor
nost usmerjena tudi na vedenje v 
skupinah in teme, kot so norme, 
konformnost, vloge in skupinska di
namika. To področje pa je predmet 
sociologije in socialne psihologije. 
Cilji poznavanja vedenja so vedenje 
razlagati in ga napovedati. Zakaj so 
vodjem te informacije potrebne? 
Preprosto zato, da lahko vplivajo na 
vedenje delavcev. Vemo, da je uspeh 
vodstva odvisen od tega, kako delav
ci izvršijo posamzne naloge. Da bi 
dosegeTta cilj, mora vodja razpola
gati s podatki o vzrokih vedenja de
lavcev in znati napovedati reagira
nje delavcev na poteze, ki j ih vod
stvo podvzame.« 

Naj k temu citatu priključim še ci
tat iz knjige avtorjev Katza in Kah-
na o socialni psihologiji organizacij 
(D. Katz in R. L. Kahn: The Social 
Psychology of Organizations, John 
Wiley & Sons, Inc., 1966): »Analize 
(pregledi) morale, občutkov, stališč 
in prepričanj delavcev so nujne, saj 
zagotavljajo vodstvu povratno infor
macijo o človeški plati proizvodnega 
procesa. Največja slabost analiz pa 
je nesposobnost vodstva, da j ih kori
stno uporabi«. 

Ne da bi se spuščal na druga po
dročja industrijske psihologije in so
ciologije je jasno, da so strokovnjaki 
tega profila v sodobni delovni orga
nizaciji kakršnegakoli tipa danes ne
pogrešljivi. O tem sploh ni nobenega 
dvoma. O tem lahko dvomi le nekdo, 
ki teorije organizacije, socialnih si
stemov in vodenja ne pozna, noče 

• poznati ali ne prizna. 
Seveda pa je povsem drugo vpra

šanje, koliko je vodstvena struktura 
pripravljena pri svojem odločanju 
upoštevati podatke in informacije, k i 
j ih ti delavci v določenih oblikah 
(največkrat v obliki poročil, analiz in 
študij) posredujejo. Še zlasti se to 
vprašanje postavlja tedaj, ko se do
ločeni podatki ne pokrivajo s hote
nji, cilji in interesi vodstva (npr. po
datki o zadovoljstvu zaposlenih, o 
njihovem mnenju v zvezi s posamez
nimi ukrepi in rešitvami, na primer 
načini vrednotenja in nagrajevanja 

' itd.). Neupoštevanje teh informacij 
vosi r.ujno Ao mani kvalitetnih ocio-

, ' rev na eni strar -.n ¿0 aaAsate "«rr-
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uvajajo p! a v.vi., .-wieni'i pf>iMli 
nls-rij upoštevali! r.a dr;:?! strani. To 

je tudi vzrok, da se tem informaci
jam, zlasti v razvitem svetu, pripisu
je vedno večji pomen. Le tako je na
mreč mogoče pridobiti delavce in j ih 
motivirati za skoraj neverjetne do
sežke (npr. ničelni izmet). 

Naj končam s primerom iz vsak
danje prakse: 22. oktobra 1985 je od
delek za industrijsko psihologijo pri
pravil analizo »Odsotnost zaradi le
tnih dopustov in odsotnost v odnosu 
do proizvodnje«, k i jo je izdelala so
ciologinja Miljana Vegnuti. Med 
drugim so v analizi zapisane tudi na
slednje ugotovitve: »Izhajajoč iz po
zitivnega trenda storilnosti, k i kaže, 
da disfunkcija prisotnosti delavcev v 
avgustu ni zgolj slučajna, smo 
ugotavljali zveze med številom efe
ktivnih ur in višino skupne proizvod
nje za obdobje januar 1984—avgust 
I985_v splošnem in v posameznih de
lih Železarne . . . Logično povezavo 
število delavcev—višina proizvodnje 
zamegljujejo neurejeni normativi 
organizacije dela v razporeditvi dela 
in delavcev — celo v absurdni ten
denci, da manj delavcev lahko nare
di več_. . . Visoko odsotnost delavcev 
je v Železarni mogoče v splošnem 
nadomestiti z različnimi metodami, 
za katere menimo, da imajo v sebi še 
ogromne potenciale, ki se v odnosu 
do višine proizvodnje kažejo kot ne
pojasnjena varianca . . . Prikazane 
zakonitosti gibanja pri nas kažejo, 
da proizvodnja poteka še v fazi 
ogromnih rezerv človeških potencia
lov, v ohlapni organizaciji dela in ob 
neizdelanih normativih.« 

Ta analiza, ki skuša s pomočjo ra
cionalnih in s podatki podprtih argu
mentov zaustaviti neznosne pritiske, 
k i j ih je doživljal kadrovski sektor, 
po zaposlovanju novih delavcev, ob 

-"edini argumentaciji, »da so slabi pro
izvodni rezultati posledica pomanj
kanja delavcev« (kar lahko prebere
mo tudi v poslovnem poročilu za pol
letje 1987), je bila označena kot psi
hološki fičfirič. Dejansko pa analiza 
nudi oporo za sprejetje odločitev, kot 
so bile — žal dve leti kasneje — tudi 
sprejete: število zaposlenih je, za ob
seg proizvodnje, kot ga imamo, pre
veliko. 

Naj ponovim še enkrat: ne gre za 
vprašanje, ali so strokovnjaki s po
dročja družboslovja v Železarni po
trebni ali ne. Gre za vprašanje, ali in 
kako se njihovo znanje upošteva ter 
kakšen vpliv imajo te strukture na 
procese odločanja v delovni organi
zaciji. 

Naj mi bo dovoljeno, da prispevek 
končam z mislimi dr. K. Ishikawe, 
enega od vodilnih strokovnjakov za 
obvladanje kakovosti. Morda nam 
bodo te misli pomagale k spoznanju 
o potrebnosti posameznih strok na 
eni strani in prepletenosti strok tudi 
pri tako — na prvi pogled zgolj — 
tehničnih vprašanjih, kot je kako
vost: »Pri vodenju organizacije je pr
va skrb vodstva zadovoljstvo ljudi, 
k i so povezani z njo. Če ljudje niso 
zadovoljni in ne morejo postati zado
voljni, potem taka organizacija ne 
zasluži, da obstaja. Prva naloga za
poslovanja je, da imajo zaposleni 
ustrezne prihodke. Upoštevano mo
ra biti, da so ljudje in dana j im mora 
biti možnost, da so pri svojem delu 
zadovoljni in da srečno živijo.« 

Naš problem je predvsem ta, da se 
nam take misli kažejo kot sanjske in 
da bi jih, če ne bi vedeli, katera avto
riteta j ih je izrekla, pripisali bolne
mu sanjaču, ki z realnim življenjem 
nima niti najmanjše zveze. 

mag. Bojan Erjavšek 

Razpored dežurnih Železarne 

O D 2 2 . D O 2 8 . F E B R U A R J A 

Dežurni za vzdrževanje v Železarni 

Datum: Dnevni: Nočni: 

Ponedeljek — 
Torek — 23. 2. 
Sreda — 24. 2. 
Četrtek — 25. 2. 
Petek — 26. 2. 
Sobota — 27. 2. 
Nedelja - 28. 2 

22. 2. Marko Sušnik 
Miroslav Zupan 
Raj ko Petraš 
Vanda_Eniko 
Pavel Žmitek 
Anton Kavčič 
Miha Šlibar 

Dušan Bak 
Franc Arnež 
Ivo Leban 
Jože Cej 
Anton Burja 
Borut Cegnar 
Janez Arh 

Služba obratne ambulante 

Hm... iim. 

Kljub vsem težavam, s kate
rimi se srečujemo in bomo 
srečevali delavci, nam humor
ja, kot kaže, ne manjka. Tako 
nam je odbor za gospodarstvo 
pri delavskem, svetu delovne 
skupnosti postregel z nasled
njo »pustno šalo«: 

»Odbor za gospodarstvo je 
obravnaval idejni predlog 
»Strokovni razvoj, ciljno vode
nje in napredovanje na DM« 
avtorja Matjaža Pribošiča, ka
terega oceno je podal oddelek 
za zaščito ind. lastnine, in 
odobril 100 % nadomestilo v 
višini 13.300 din.« 

Od 22. do 27. februarja bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: III. obratna ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar in IV. 

obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Dispanzer za borce od 6.30 do 7.30. 
POPOLDNE: I. obratna ambulanta — dr. Metod Rešek. 
V soboto, 27. februarja, samo dopoldne: I. obratna ambulanta — dr. Me

tod Rešek in 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. 
V soboto, 27. februarja, 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. 

Dežurni v Vatrostalni 

20. in 21. februarja, Rudi KLUKOVIČ, Mojstrana, Kurirska pot 9, @ v 
službi 83-916. 

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

Pregled dela skupne disciplinske komisije TOZD in delovne 
M E S U D REDŽIČ — pomočnik žarilca Custodis peči, Valjarna debele 

pločevine, predčasni izhod na nedovoljenem mestu, javni opomin 
S A B A H U D I N TERZIČ - prvi rezalec krožnih škarij št. 3, Hladna va

ljarna Jesenice, neopravičeni izostanki, predčasno zapuščanje delovnega 
mesta brez odobrenja, neizvrševanje delovnih nalog, prenehanje delovnega 
razmerja pogojno za dobo šestih (6) mesecev. 

B R A N K O ŠINKOVEC — drugi rezalec čelnih Sack škarij, Valjarna de
bele pločevine, predčasni izhod na nedovoljenem mestu, javni opomin. 

M U S T A F A ČAUŠEVJČ — prvi pomočnik zarisovalca pločevine, Valjar
na debele pločevine, zloraba bolniške odsotnosti, prenehanje delovnega raz
merja. 

H A S A N DURAKOVIČ — pomočnik pri stiskalnici, Valjarna debele plo
čevine, ni opravičil odsotnosti z dela v 24 urah, javni opomin. 

L J U B O M I R DUŠANIČ — žerjavovodja, Valjarna debele pločevine, ne
opravičena izostanka, prenehanje delovnega razmerja pogojno za dobo še
stih (6) mesecev. 

VINKO LENARČIČ — strojnik lužilnice, Valjarna bluming-štekel, ne
opravičeni izostanki, prenehanje delovnega razmerja pogojno za dobo enega 
(1) leta. 

M I O D R A G F U R T U L A — drugi pomočnik zarisovalca pločevine, Valjar
na debele pločevine, neopravičeni izostanki, prenehanje delovnega raz
merja. 

Skupna disciplinska komisija je ugotovila, da ZEJNIL BEŠIČ — prvi 
pripravljalec vložka.tlladna valjarna Jesenice, ni neopravičeno izostal z dela. 

Tehnične dejavnosti 
A N T O N K O Z J E K — prvi zidar, Vzdrževanje, vinjenost, neizpolnjevanje 

delovnih nalog, prenehanje delovnega razmerja (preklic odločbe skupne di
sciplinske komisije). 

M A R T I N G A L U F — spremljevalec kamiona, Transport, neopravičeno 
prilaščanje materiala, prenehanje delovnega razmerja pogojno za dobo ene
ga (1) leta. „ ' . 

I R F A N CORDIČ — prvi ključavničar, Vzdrževanje, neopravičeni iz
ostanki, prenehanje delovnega razmerja pogojno za dobo šestih (6) mesecev. 

Skupna disciplinska komisija je ugotovila, da delavec LOVRO ROZ
M A N — dežurni ključavničar, Vzdrževanje, na delu ni bil vinjen in ni neve
stno izpolnjeval delovnih nalog. 

Delovna skupnost skupnih služb 
S E N K A ALIŠIČ — čistilka, splošni sektor, predčasni izhod na nedovo

ljenem mestu, prenehanje delovnega razmerja pogojno za dobo treh (3) me
secev. 

BORIS K O B E N T A R — voznik portalnega žerjava, sektor inženiring, od
klonitev dela v prostih dneh. prenehanje delovnega razmerja pogojno za do
bo treh (3) mesecev. 

E D V A R D Š U N K O — prvi vzorčevalec, sektor tehnične kontrole, neopia 
iceni izostanki, prenehanje delovnega razmerja pogojno za dobo enega {1 
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OBVESTILA kolektivu 

ŽELEZAR 

skupnosti skupnih služb 
V današnji številki objavljamo pregled dela skupne disciplinske komisi

je v januarju. 
Direktorji TOZD in sektorjev so v januarju vložili 22 zahtevkov za vode

nje disciplinskega postopka, ki j ih je komisija skupaj še z nekaj zahtevki iz 
decembra obravnavala na štirih javnih obravnavah. Skupaj je komisija 
obravnavala 30 delavcev in izrekla 28 ukrepov (od tega 8 ukrepov preneha
nje delovnega razmerja ali preklic pogojno odloženega prenehanja delovne
ga razmerja), za dva delavca je ugotovila, da nista odgovorna za očitane krši
tve, sprejela pa je tudi štiri sklepe o ustavitvi postopka (umik zahtevkov, 
prenehanje delovnega razmerja delavca-kršitelja). Najpogostejše kršitve so 
bile neopravičeni izostanki, predčasno zapuščanje Železarne na nedovolje
nem mestu in malomarno, nevestno izpolnjevanje ali neizpolnjevanje delov
nih obveznosti, vinjenost. Izmed obravnavanih delavcev je bilo kar 11 takih, 
k i so bili že drugič ali večkrat v disciplinskem postopku. Ugovore na odloči
tev disciplinske komisije je v januarju vložilo pet delavcev. 

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem je bilo letos vloženih 18 za
htevkov manj, temu primerno je bilo tudi manj obravnav in izrečenih ukre
pov. Povečalo se je število delavcev, ki so že bili v disciplinskem postopku, 
več pa je bilo izrečenih tudi strožjih ukrepov. 

V času od zadnje objave so odbori za prošnje in pritožbe ter varstvo pra
vic delavcev obravnavali tudi nekaj ugovorov, zato so v pregledu dela zajete 
tudi te dokončne odločbe. 

Talilnice 
F R I D E R I K O M A N — vodja ponovčnega gospodarstva, Jeklarna 1, pre

koračitev danih pooblastil, prilaščanje materiala in dajanje podatkov, na 
podlagi katerih se je možno materialno okoristiti, prenehanje delovnega raz
merja. 

V A L E N T I N A P L A H U T A — evidentičar materiala, Jeklarna 1, ponareja
nje listin, prekoračitev danega pooblastila, prikrivanje resnice z namenom 
pridobiti zase ali drugega osebne koristi ali ugodnosti, prenehanje delovne
ga razmerja. 

BLAŽ C V E T K O — delovodja izmene EP, Jeklarna 1, prikrivanje resnice 
z namenom pridobiti za drugega koristi, prekoračitev danega pooblastila, 
prenehanje delovnega razmerja pogojno za dobo enega (1) leta. 

ZVONE U R B A S — drugi nakladalec starega železa, Jeklarna 1, neopra
vičeni izostanki, prenehanje delovnega razmerja. 

PETER L O N C N A R — prvi čistilec litine. Livarna, povzročanje nereda 
pri vratarju, denarna kazen 5 % osebnega dohodka za mesec oktober 1987. 

ŠEFIK KUUČANIN — skupinovodja priprave vložka, Jeklarna 1, ma
lomarno opravljanje delovnih nalog, prenehanje delovnega razmerja pogoj
no za dobo šestih (6) mesecev. 

IZET ŽERIČ — drugi nakladalec starega železa, Jeklarna 1, nevestno iz
polnjevanje delovnih obveznosti, prenehanje delovnega razmerja pogojno za 
dobo enega (1) leta. 

Plošče!! urogram 
X E X A D I l I Č — pr~. '>•'?. t-.'-e: .""Ž. araa debe'e pločevine, neopravičeni 

iS6Sviu:k». ptedčasni iziioo na nedovoljenem mestu, prenehanje delo'/nega 
razrrena j e sene 2 a dobo šestih (81 mesece'.'. 

22. februarja, Valentin MARKEŽ, Vzdrževanje, Jesenice, Cesta talcev 4 
b, 83-345. 

23. februarja, Leon MESARIC, Žebljarna, Jesenice, Titova 3, @ 81-216. 
24. februarja, Srečo MEŽNAR, Jeklovlek, Mojstrana, Dovje 107 a, @ 

89-040. 
25. februarja, Vladimir O B L A K , Strojne delavnice, Jesenice, Titova 1 a, 

<H 81-727. 
26. februarja, Tomaž KAVČIČ, Vratni podboji, Radovljica, Langusova 

39. 
27. februarja, Janko PERNE, sektor inženiring, Jesenice, Titova 1 a, ' g 1 

81-904. 
28. februarja, Miloš PIŠČANEC, plan procesa, Jesenice, Prešernova 23, 

© 83-803. 



Prodaja v januarju 
V januarju smo s prodajo naših izdelkov v skupni količini 27.416 ton 

ustvarili 28.405 mio din bruto realizacije. Januarska prodaja je preseglačna
črtovano količino in količino iz operativnega programa za 2 %, vrednostno 
pa je bila dosežena bruto realizacija za 0,8 % nižja od načrtovane. Če upošte
vamo še realizacijo TOZD Tehnične dejavnosti ter ostale storitve proizvod
nih obratov, je znašala skupna zunanja bruto realizacija 29.171 mio din, ne
to realizacija, ki upošteva razlike med domačimi in izvoznimi cenami, pa 
25.080 mio din. 

medtem, ko ostali obrati zaostajajo 
za povprečno strukturo prodaje iz 
lanskega leta. V primerjavi z januar
jem 1987 je najbolj izboljšala struk
turo prodaje HV Bela. in sicer za 
21,7 %, Elektrode za 11 % ter Žicama 
za 9,6 %. Strukturo prodaje iz lan
skega decembra so presegli tudi v 
obratih HV Jesenice in Jeklovlek. le 
da je bilo tu preseganje manjše. 

Polonca Marjanovič 

Pregled strukture prodaje nam 
kaže, da smo v primerjavi z lanskim 
januarjem strukturo prodanih izdel
kov izboljšali za 7,7 %, v primerjavi s 
povprečjem lanskega leta za 1,3% 
ter v primerjavi z decembrom lani 
za 0,3 %. 

V posameznih TOZD in obratih je 
bila prodaja naslednja: V TOZD 
Ploščati program je bila le za 78 ton 
nižja, kot smo načrtovali, vredno
stno pa je zaostala za predvideno 
vrednostjo prodaje iz operativnega 
programa za 588 mio din oziroma 
3%. Znotraj TOZD so dosegli naj
boljše rezultate v obratu Predelava 
valjanih trakov. Prodali so 6,6 % več, 
kot smo predvideli v operativnem 
programu. Operativni program pro
daje sta presegla tudi obrata Valjar
na bluming-štekel in Hladna valjar
na Bela za 2 %, medtem, ko so v Va
lj arni debele pločevine prodali 8 % 
manj, kot je predvideval operativni 
program, prodaja iz Hladne valjarne 
Jesenice pa je bila manjša za 1 %. 

TOZD Okrogli program je prese
gla načrtovano količino prodaje in 
količino iz operativnega programa 
za 654 ton oziroma za 9 %. Vsi obrati 
razen Žičarne so presegli načrtova
no količino prodaje, preseganje pa je 
bilo največje pri prodaji toplo valja
ne žice in pri izdelkih iz Jeklovleka. 
Razen Žebljarne so vsi obrati prese
gli povprečno domačo prodajno ceno 
iz operativnega programa. 

V primerjavi s povprečjem lanske
ga leta so boljšo strukturo prodanih 
izdelkov dosegli v obratih Valjarna 
bluming-štekel, HV Bela, HV Jeseni
ce, Žicama, Jeklovlek in Elektrode, 

Količina prodaje osnovne dejavnosti 

Skladno s pravilnikom o dodeljevanju stavbnih zemljišč 

Stanovanjska zadruga Železar 
obvešča kandidate za zadružno gradnjo, da je s Skladom stavbnih 
zemljišč sklenila pogodbo o prenosu pravice uporabe na zemljišču s 
pare. št. 1143/17, pašnik 3. razreda, v izmeri 789 kvad. metrov, k. o. Do
vje. 

Cena zemljišča je 10.464 din za kvad. meter; za 789 kvad. metrov 
znaša kupnina 8.256.096 din. Pogodbeni znesek je potrebno poravnati 
do 12. marca 1988. Plačilo zemljišča ne vključuje prispevkov posamez
nim komunalnim organizacijam, za razširjeno reprodukcijo komu
nalnih objektov in naprav individualne rabe. 

Prijave pošljite na naslov: Stanovanjska zadruga Železar, Cesta 
železarjev 8, 64270 Jesenice, do ponedeljka, 29. februarja 1988. Sesta
nek prijavljenih kandidatov bo v torek, 1. marca, ob 15. uri v prostorih 
stanovanjske zadruge Železar. 

Dadatne informacije dobite na sedežu zadruge pri Jelenu ali po 
@ 81-441 inter. št. 29-71 (tov. Gerzetič) v torek, sredo in četrtek od 8. 
do 10. ure. 

P.S. 
Parcela je bila pridobljena po zaslugi Vesne in Rajka Lotriča, ki 

sta interesenta za to parcelo že od vpisa v stanovanjsko zadrugo. 
Za izvršni odbor 
podpredsednik 
Rafko Penič 

Tiho je odšel naš nekdanji so
delavec — mojster vozovne de
lavnice — Ivan Justin. V Železar
ni je marljivo delal vse do inva
lidske upokojitve pred tremi leti. 

Zgodnje otroštvo je preživel 
pred vojno. Kot fantiča so ga sku
paj s starši okupatorji izselili v 
Nemčijo. Po koncu vojne se je 
družina vrnila v opustošeni dom 
na Spodnji Dobravi. Po osnovni 
šoli ga je veselje do avtomobiliz
ma vodilo v šolo za avtomehani-
ka, ki jo je uspešno končal. Zapo
slil se je v Železarni v vozouni de
lavnici in tamo ostal do upokoji
tve. 

Njegovi sodelavci so cenili nje
govo znanje in veliko prizadev
nost, zato so prav njega izbrali za 
delovodja. 

Ivan se ni ukvarjal samo z že
lezniškimi vozovi, ampak se je 
lotil problemov pri vsakem pro
metnem sredstvu. Z razvojem Že
lezarne so se pojavljale različne 
zahteve po specialnih železniških 
vozovih, ki jih je Ivan s sodelavci 
uspešno reševal. Da je to res, pri
čajo številni inovacijski predle^ji, 
ki so v uporabi še danes tako na 
vozovih kot v delavnici. Za neka
tere od njih je dobil priznanje, 
marsikaj pa je ostalo v uporabi, 
ne da bi pomislili, kako pomemb
no je in po čigavi zaslugi je delo 

Ivanu 
v spomin 

hitreje in bolje opravljeno. Šte
vilni problemi so se pojavljali pri 
vzdrževanju težkih livnih voz. 
\'ztrajno je reševal problem za 
problemom vse do dne. ko ga je 
prizadela bolezen. Pa rudi takrat 
ni odnehal. Čutil je, da še ni vse
ga postoril, zato se je kljub bole
zni vrnil med svoje sodelavce in 
nadaljeval s svojim ustvarjalnim 
delom. Misel, da bo pustil za se
boj nekaj nedokončanega, ga je 
gnala pri delu. Vestno je vztrajal 
vse do leta 1984. ko se je odločil, 
da gre v pokoj. 

Tisti, ki so ga poznali, so vede
li, da Ivan tudi v pokoju ne bo 
miroval. S svojim velikim stro
kovnim znanjem na področju av-
tomehanike je pomagal številnim 
prijateljem, znancem in sodelav
cem in prav tu je našel svoje naj
večje zadovoljstvo tudi še potem, 
ko ga ni več priganjal 8 - umi de
lavnik. Ivan je rad priskočil na 
pomoč vsakemu in kadarkoli. In 
prav takšnega ga želimo ohraniti 
v spominu tudi vsem tistim, ki so 
ga poznali samo bežno. Če mu 
doslej nismo uspeli izraziti vse 
svoje zahvale za delo in sodelo
vanje, za strokovne nasvete in 
prijetne urice z njim, naj to stori
mo ob tem žalostnem trenutku. 
Ostal nam bo v trajnem spominu. 

Sodelavci 
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(Iz programa samoupravnih aktivnosti za december — 
nadaljevanje in konec) 

TOZD Tehnične dejavnosti 
SDS parne naprave 2 pod razno opozarja, da je na sestan

ku 3. decembra predlagala, da bi se strojniku vodarne zaradi 
upravljanja TIP (ki ga nima v popisu delovnih nalog) pisalo 
dve uri za manjkajoče. Dodaja še, da na zastavljeno vprašanje 
še niso prejeli odgovora. SDS parne naprave 3 soglasno predla
ga, da bi v toplotni energiji uvedli delo po sistemu 12—24. Eden 
izmed članov pa vprašuje, zakaj ne popolnijo delovnih mest s 
kurjači (sedaj morajo delati nadure) in zakaj T B G 3 ne obratu
je. Predlogu, naj bi strojniku vodarne pisali dve uri za manjka
joče, ker skrbi za TIP, se pridružuje tudi SDS parne naprave 4. 
Zanima jih tudi, zakaj niso prejeli pojasnila v zvezi s predlo
gom za uvedbo turnusa 12—24. SDS delavnica elektroenergije 
opozarja, da stališča SDS z dne 15. avgusta 1987 niti nista bili 
upoštevani (točki 2.1. in 2.2.) niti niso dobili odgovora. Prav ta
ko niso dobili odgovora na vprašanje z dne 15. oktobra (točka 
3.1.). Kritična je bila tudi do odbora za delovna razmerja, češ 
da odobrava preveč neplačane in izredno plačane odsotnosti. 
Zanima jih tudi. kaj se je v Železarni pravzaprav spremenilo 
na boljše po izvedeni reorganizaciji. V zvezi z ukrepi vidi mož
nost za zmanjšanje stroškov v izpolnjevanju plana proizvodnje 
z lastnimi hidro in termo elektrarnami. Končati pa je treba tu
di mezo in mikroorganizacijo v TOZD, zmanjšati porabo elek
trične energije v višji tarifi in odjem jalove energije. Zanima 
jih tudi, če lahko kakšno delo namesto delavcev tuje firme 
opravijo sami s pogodbenim delom. Sklep 3.1.1. delavskega 
sveta TOZD Tehnične dejavnosti z dne 11. novembra 1987 se 
jim zdi nerazumljiv, ker piše, da se s sprejetjem sprememb za
kona o sanaciji lahko povečajo obračunske postavke osebnega 
dohodka za 8 %. SDS PIV energija 2 gleda na predlagane ukre
pe s precejšnjim malodušjem. Takole pišejo: »Prečitali smo 
analizo in ukrepe. To, kar v analizi piše, je že staro. Analiza je 
za devet mesecev, sedaj je že december. Sicer se pa že več let 
ravnamo po tem scenariju. Na veliko stvari delavci nimamo 
vpliva in smo to prečrtali kot informacijo. Moti nas ukinjanje 
proizvodnje v Železarni, še preden so novi obrati začeli dobro 
delati.« Pod razno pa dodajajo: »Delavci sprašujejo stvari, na 
katere se ne da odgovoriti. Tudi sicer je delovna morala niz
ka.« SDS PIV energija 3 pa predlaga: »Zunanje izvajalce bi se 
dalo v veliki meri nadomestiti z domačimi, primerno usposob
ljenimi delavci, še posebej tiste, ki so stalni (prekinitve so pri 
nas problemi), kot na primer Vatrostalna Zenica. Za taka dela 
bi prav lahko usposobili svoje ekipe. Zelo slaba je tudi kvalite
ta opravljenega dela zunanjih sodelavcev. Dela ostanejo nedo
končana in so slabo izvedena. Primer je jeklarna, črpalnica ter 
razna gradbena dela, pri katerih je bil izvajalec Gradbinec« 

TOZD Komerciala 
Iz TOZD KOMERCIALA smo prejeli zapisnike SDS naba

va — zunanja trgovina, centralno skladišče, skladišče Bela in 

špedicija. SDS nabava — zunanja trgovina glede inovacijske 
dejavnosti zastavlja naslednje vprašanje: »SDS se sprašuje, 
kje je ta razvojni sektor? H komu se človek z idejo za inovacijo 
lahko obrne, če potrebuje nasvet? Ta služba je izredno slabo 
prisotna oziroma se sploh ne ve, da obstaja.« Pod »razno« so se 
znašla na rešetu tudi vprašanja glede osebnih dohodkov, pre 
makljivega delovnega časa ter poslo\mih prostorov. Glede 
osebnih dohodkov je na poslovodni odbor Železarne naslovila 
naslednje vprašanje: »Kakšne so osnove za poračun dohodka v 
ZJ glede na to, da zaostajamo za povprečjem osebnih dohod
kov Slovenije in tudi za ostalimi DO v SOZD Slovenske Žele
zarne? TOZD Komerciala je kljub skupni izgubi delala zelo 
uspešno. Konvertibilni izvoz smo presegli za 50 %, tako da smo 
ob koncu leta nadomestili z njim vso domačo prodajo, kjer na
ročil sploh ni bilo. Nabava in uvoz sta kljub znani težki situaci
j i delala uspešno, tako, da ni bilo zastojev. Kljub navedenim 
dejstvom ga smo ocenjeni slabše kot ostale TOZD in delovna 
skupnost ZJ . Zahtevamo točen odgovor na to ter primerjalno 
lestvico, iz katere bo razvidno, kje smo s povprečjem OD!« Tudi 
glede premakljivega delovnega časa so postavili ostre zahteve: 
»V zvezi s ponovno uvedbo PDČ zahtevamo, da delavski svet 
na prihodnji seji dokončno reši to vprašanje — posebej za 
TOŽD Komercialo. Sicer bomo zaposleni v TOZD Komerciala 
zahtevali uvedbo kategorije ur za manjkajoče, kot imajo to že 
dlje časa v ostalih TOZD (na primer: šofer, ki vozi referenta, 
ima nadure in dnevnico, referent, ki posel opravlja in je zanj 
odgovoren, pa ima samo dnevnico).« SDS ponovno opozarja, da 
so poslovni prostori na oddelku nabava — zunanja trgovina po
polnoma neprimerni in da to postaja že nevzdržno. Zahtevali 
so, da se to vprašanje dokončno reši. SDS centralno skladišče 
pravi, da »ni zainteresirana za inovacije, ker se s to dejavnost
jo ne soočajo«. Zapisnik SDS skladišče Bela nosi sicer še no
vembrski datum, vendar pa je problem — gradnja ženske gar
derobe — verjetno še vedno aktualen, kar lahko sklepamo iz 
zelo podrobnega opisa. Takole pravijo: »Ob gradnji skladišča je 
bila zgrajena ena sama garderoba in še danes je tako. Ker se 
skladišče širi, je garderoba premajhna in tudi nima ločenih 
prostorov za ženske. Ker je v skladišču "precej prahu in je delo 
umazano, je en sam tuš in dva umivalnika očitno premalo za 
umivanje ob koncu dnine. Predlagamo, da se zgradi garderoba 
v prostorih bivšega skladišča maziv (okrog 40 kvadratnih me
trov).« 

Delovna skupnost skupnih služb 
Iz DELOVNE SKUPNOSTI smo prejeli zapisnik SDS ra

čunovodstvo osebnega dohodka, zapisnik s skupnega sestanka 
SDS glavna knjiga, osnovna sredstva in analize, osebni doho
dek, računovodstvo prihodka in dohodka ter finance, zapisni
ke SDS kadrovski sektor, oddelek splošne administracije — 
čistilke, SVS 1, 2, 3 in 4, oddelek za ekonomske analize in pla
niranje, raziskovalni oddelek, kontrola kvalitete, glavni labo
ratorij, energetsko gospodarstvo, OID, operativa novogradenj, 
ter plan procesa. SDS iz finančnoračunovodskega sektorja so 
se sestale, da bi podale svoje mnenje v zvezi z izbiro »ustrezne
ga kandidata za podpredsednika poslovodnega odbora za fi

nance«. Po njihovem mnenju so za te naloge odločilnega pome
na: 1. delovne izkušnje na finančno-računovodskem področju 
in 2. ustrezna šolska izobrazba. Čeprav znanje cenijo, pa kot 
pravijo, »znanje, pridobljeno le s šolsko izobrazbo v nastali si
tuaciji ne zadošča, ampak mora biti preverjeno in potrjeno tu
di v praksi, torej z delovnimi izkušnjami«. V tem primeru se po 
njihovi oceni »zahtevajo tudi specifične izkušnje, k i j ih je mo
goče prodobiti le z delom na finančno-računovodskem področ
ju skozi daljše časovno obdobje«. Skupine so podprle kandida
ta, »ki ima že pridobljene delovne izkušnje in izdelan koncept 
dela na področju financ in računovodstva in ne kandidata, ki 
takšnih izkušenj še nima, ima pa zahtevano formalno izobraz
bo«. Sicer pa je njihova argumentacija takšna: »Standardizaci
je in modifikacije reševanje problemov na tem področju ni! 
Pridobljeno znanje z izkušnjami pa pogosto omogoča trenutne 
alternativne rešitve z optimalnimi rezultati, kar je vceloti po
gojeno s fleksibilnostjo posameznika, njegovim natančnim po
znavanjem uradne zakonodaje in predpisov (ki se vse preveč
krat menjajo) ter osebno prisotnostjo v političnem in ekonom
skem življenju. Dogodki, k i se navezujejo na izbiro člana.pri-
javljenega na razpis za podpredsednika PO za finance, pome
nijo nezaupanje do dela celotnega finančno-računovodskega 
sektorja, kajti v nasprotnem primeru bi bil bistveno večji pou
darek dan znanju, pridobljenem na tem področju, to pa bi se 
rezultiralo tudi pri izbiri ustreznega kandidata. Od ustrezne iz
bire bo tudi v prihodnje močno odvisna uspešnost in stabilnost 
poslovanja naše DO, ki se bo odražala tudi v korektnem odno
su do 6.200 zaposlenih delavcev v Železarni.« 

SDS kadrovski sektor je bila informirana, da se pripravlja 
predlog enotne izdelave poslovnih poročil. Z odgovorom oddel
ka za nagrajevanje ni bila zadovoljna, ker še vedno meni, d,a-bi 
se moralo izplačilo OD, ali vsaj izplačilo akontacije, premakni
ti zaradi inflacije na začetek meseca. Podporo za izvedbo tega 
predloga pričakuje predvsem od sindikata. Glede zmanjševa
nja števila zaposlenih so bili prisotni obveščeni, da bo le-to iz
vedeno na osnovi posebne metodologije, »ki naj bi bila taka, da 
bo za delavce čimmanj boleča«. 

SDS glavni laboratorij pod točko razno izpostavlja pro
blem porodniških dopustov. Takole pravijo: »Zaradi vse večje 
odsotnosti zaradi porodniških dopustov v spektrokemičnem la
boratoriju, kjer je delo na štiri izmene, je bila poudarjena po
treba po vse večjem nadomeščanju manjkajočega kadra. Pro
blem je v prevelikem zaposlovanju žensk, k i j ih tri *eta po 
porodu zakon ščiti pred opravljanjem nočnega dela. Problem 
je že star, vendar bo tokrat še večji. V zvezi s tem problemom 
oziroma nadomeščanjem manjkajočega analitskega kadra je
klarskega laboratorija z ustreznim iz glavnega laboratorija, je 
postavil Gregorič delegatsko vprašanje: Na kakšnih principih, 
osnovah in pravilnikih se ureja nadomeščanje analitikov v je
klarskih laboratorijih in zakaj n i stimulacije za delavce, k i na
domeščajo?« SDS plan procesa je pod razno razpravljala o po
manjkanju naročil, k i se je kazalo v mesecu decembru v večini 
obratov. V okviru te problematike je naslovila na TOZD Ko
merciala naslednje vprašanje: »Kaj je z naročili za leto 1988? V 
obratih j ih ni!« 

Center za samoupravljanje in 
informiranje — Božidar Lakota 
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Glasbeni krožek na CSUI 
Glasbeni krožek deluje od febru

arja 1985 pod mentorstvom prof. Ma
rije Heberle — Perat. Prvotno je 
krožek skrbel za popestritev šolskih 
proslav, v zadnjem času pa veliko 
deluje tudi izven šole. Združuje 
učence vseh letnikov in usmeritev. 

V lanskem šolskem letu je deloval 
j dvajsetčlanski pihalni orkester, 

okrepljen s harmoniko in klavirjem, 
štiričlanski zabavni ansambel (Ri-
vals), kvartet kitar h. flavt (Sadha-
na), ki je igral klasično zabavno 
glasbo ter vrsta solistov na različnih 
inštrumentih. 

Delovanje krožkaje bilo pestro na 
kulturnih prireditvah na šoli (kultur
ni dnevi, dan mladosti, nastop za 
maturante in ob koncu šolskega le
ta) in v Doliku, gledališču Tone Ču-
far, v Žirovnici, na drugih šolah, ra
diu. 

Nastopili so 24 - krat, vendar niso 
vključeni nastopi plesalk na matu
rantskih plesih. Orkester je imel 70 
vaj (niso vključene vaje ansamblov, 
plesalk in solistov). 

Za delo so prejeli naročilnici za 
hrano in po 2,5 milijonov dih ter 3,3 
milijonov din za plačilo blaga za 
obleke plesalk; K S Jesenice so za
prosili za denar za izlet in majice. 

Letošnja sestava krožka: 
Orkester je vsak dan večji. Prešel 

je obdobje ustanavljanja in nepopol
ne kvalitete in sedaj že potrebuje di
rigenta. Delo bi se zato lahko kvali
tetno še izboljšalo. 

Mentorica meni, da bi vodja orke
stra lahko bil učenec. Do septembra 
letos je orkester vodil Janez Kir in , 
po njegovem odhodu k vojakom so 
na njegovo mesto izbrali Sandija 
Burkeljca. V orkestru je 6 trobent, 3 
klarineti, 5 flavt, boben, dve pianist
ki , občasno se jim pridruži še kak 
drug inštrument. Igrajo večinoma 
večno zelene melodije in odlomke 
skladb, ki gredo najbolj v ušesa. Je
seni so nastopali v Tržiču na sreča
nju glasbenih skupin Gorenjske, pri
pravljajo se tudi na naslednje nasto
pe. 

Ansambel Rivals je nastal v lan
skem šolskem letu. Njegova štirič
lanska zasedba (klaviature, dve kita

r i , vokal, bobni) igra sodobno glasbo. 
Vodi ga Šolar. Odzvali so se že vabi
lom na Čufarjevo šolo, v Planini pod 
Golico igrajo ob sobotah. 

Na šolskih proslavah nastopajo tu
di solisti, posebno takrat ko je po
trebno na hitro organizirati prosla
vo. 

Tričlanska plesna skupina Hay je 
začela delati v lanskem letu. Svojo 
koreografijo na popularno glasbo 
prikažejo tudi na šob, lani so plesal
ke uspešno nastopale na maturant
skih plesih. 

Problemov je veliko: večina glas
benikov je vozačev, k i imajo natrpan 
šolski urnik in stežka najdejo čas za 
skupne vaje; učenci odhajajo na de
lovno prakso različno in tako se zgo
di, da manjka na vajah eden ali več 
vodilnih inštrumentov, kar zelo okr
ni vadbo. V orkestru je tudi velik in
teres, da bi se j im pridružil harmoni
kar. S strani kulturnih organizacij 
in šole zelo redko dobijo denar za 
svoje delo, tako si morajo prevoze 
plačevati učenci sami. 

Marija Robič 

Interesne dejavnosti na OŠ Prežihov Voranc 
Človek ima poleg delovnega tudi 

svoj prosti čas. Vsak posameznik ga 
izrabi na svoj način, po svojih željah 
in sposobnostih. Delujemo na razli
čnih področjih, od kulturnega, tehni
čnega, športnega itd. 

V veliko pomoč nam je šola s svo
jimi interesnimi dejavnostmi, pri ka
terih se po napornem dnevu sprosti
mo in pokažemo svoje zmožnosti. 
Pri tem nam pomagajo mentorji, saj 
nekateri res z veseljem vodijo posa
mezne krožke. 

Tu je nekaj splošnih podatkov, k i 
nazorno prikazujejo delavnost in ve
selje učencev pri interesnih dejavno
stih: 

— na šoli deluje 53 krožkov, 24 na 
višji stopnji; 

— 145 učencev je včlanjenih h kul
turnim interesnim dejavnostim, če k 
temu številu ne štejem še 151 članov 
treh pevskih zborov, ki delujejo na 
šoli; 

— k tehničnim dejavnostim je 
vključenih 160 učencev; 

— največ, 286 učencev pa svoj pro
sti čas izrabi za delovanje v šolskih 
športnih društvih; 

— 75 učencev ima veselje z drugi
mi krožki; 

— pri krožkih seznanja, svetuje 
ali kako drugače pomaga 42 mentor
jev. Devet sodelavcev je bilo treba 
poiskati izven naše šole; 

— interesnim dejavnostim sta 
vključeni dve tretjini vseh učencev, 
največ na nižji stopnji, nekateri pa 
sodelujejo tudi pri več krožkih. 

Med najbolj zanimive spadajo na
slednje interesne dejavnosti: Vesela 
šola na nižji stopnji, nemščina, film

ski krožek, ročna dela, klip-klap, mo-
delarstvo, rekreacijska matematika, 
računalništvo, šah, ritmika, planin
ski, gasilski, likovni, holtikulturni 
krožki, gospodinjstvo, radio, Samo-
rastnik, turistični podmladek... 

Nekateri krožki dosegajo lepe 
uspehe, zato j ih ni potrebno posebej 
predstavljati, nekaj pa sem jih obi
skala in se pogovarjala z mentorji 
teh krožkov. 

Gasilski krožek združuje učence 
od 2. do 8. razreda, to je približno 30 
mladih gasilcev. Pobudo za ustanovi
tev krožka je dala republiška zveza 
gasilcev, vodi pa ga tovarišica Lau-
tarjeva. Seveda je več zanimanja za 
praktično delo, toda tudi teorija je 
pomembna zaradi preventive. Imajo 
tudi tekmovanja, k i so sestavljena iz 
praktičnega in teoretičnega znanja. 

Namizni tenis je krožek, kjer je 
delo zelo sproščeno. Sodelujejo 
učenci 3. in 4. razredov pod vod
stvom bivše odlične tekmovalke to-
varišice Križnarjeve. Zaradi težkih 
razmer (mize so na hodniku v dru
gem nadstropju) je delo moteno. 
Krožek deluje že precej časa in ima 
povezavo s klubom, saj mentorica 
boljše učence usmerja kar tja. Fan
tje tekmujejo in dosegajo dobre re
zultate pod okriljem ŠSD. 

Eden od problemov na novo usta
novljenega krožka ritmika je ta, da 
se je na začetku prijavilo preveč 
kandidatk in tako je še vedno. Teža
vno je izbrati ustrezno glasbo. V 
glavnem četrtošolke hodijo h krožku 
zaradi veselja do plesa. 

V drugem polletju se bo pričel na 
nižji stopnji za četrte razrede nov 
računalniški krožek imenovan LO

GO — kar pomeni enostaven raču
nalniški jezik. Vodil ga bo Boštjan 
Hribar, osmošolec, k i se že od vsega 
začetka ukvarja z računalništvom. S 
tem bo na šoli poskrbljeno za mlade 
računalnikarje in uspehe na tekmo
vanjih. 

Rekreacijska matematika je nov 
krožek, k i pa je na žalost samo za 5. 
razrede, saj je delo v tem krožku ze
lo zanimivo. Ubadajo se z matemati
čnimi problemi, raznimi igrami, ša
hom,... Delo s petošolci je prevzela 
tovarišica Sprinčnikova. 

Gospodinjstvo je krožek s samimi 
zanimivimi lastnostmi. Tu se kuha, 
peče in dela vse mogoče dobrote, do
bijo se napotki za dobro kuho. Kate
ro dekle pa si ne želi kuhati? 

Pri krožku nemščine se učenci od 
6. razreda naprej učijo ta tuji jezik. 
Letos je prvič krožek za višje razre
de, bil pa je pred leti že za 5. razred. 
Osmošolci ga obiskujejo zaradi pred
znanja za srednje šole, šestošolci in 
sedmošolci pa zaradi veselja. Z vese
ljem pa ga vodi tovarišica Otovičeva. 

K interesnim dejavnostim spada 
tudi šolski radio. Urejajo in vodijo 
ga učenke 7. c razreda, s predlogi pa 
j im pomaga tovarišica Polajnarjeva. 
Radio sodeluje tudi z drugimi krož
ki , dekleta pa imajo rada to delo, za
to nastaja iz tega lepa celota. 

Čeprav se morda zdi, da čas, ki ga 
preživimo pri teh dejavnostih, ni 
prosti čas, pa je, saj vsi h krožkom 
hodimo zaradi veselja, želje po zna
nju, predvsem pa zaradi svoje rado
vednosti. 

Janina 
novinarski krožek, 
OŠ Prežihov Voranc 

Braniti domovino 
ie čast In dolžnost 

Kuhinjska vrata se na široko od
prejo in v kuhinjo stopi moj sosed 
Janez Kalan, k i je prišel na dopust 
med služenjem vojaškega roka. Iz 
njegovih ust se zasliši prijazen »Do
ber večer!« Najprej stopi k moji pra
babici, ki ga ne more prepoznati. Še
le ko se predstavi, ga babica prisr
čno objame in se nasmeji. Potem se 
je rokoval še z ostalimi in nazadnje z 
mano. Ko me je pogledal, je rekel: 
«Ja, kam pa ti rasteš?« »Jah, pod 
strop, da bom lažje belil, ko bo tre
ba,« mu odgovorim in oba se zasme-
jiva. Nato so se vprašanja vsula z 
vseh koncev in krajev. Odgovarjal 
je, kolikor je mogel. Reke! je, da je 
vse dobro, samo zaradi hrane je po
tožil. 

Urini kazalci so se že bližali vrhu 
svoje poti, ko se je poslovil. Jaz sem 

se takoj spravil v posteljo in začel 
premišljevati, kako bo, ko bo tudi 
name prišla vrsta. Kam bom šel? Se 
bo kaj spremenilo? Bo rok druga
čen? Se bom navadil na vojaško ži
vljenje? Kakšno bo? Zanimivo? Dol
gočasno? Toda to je dolžnost do do
movine in njenih državljanov. To je 
čast — nevidno odlikovanje vsako
gar, ki je v vojaški suknji in je vsak 
trenutek pripravljen braniti našo ne
odvisnost in enotnost bratskih naro
dov Jugoslavije. To ni nujno zlo, to 
je čast in dolžnost, ki jo mora izpol
niti vsak državljan naše neodvisne 
SFR Jugoslavije. 

Dean Pretnar, 8.b 
OŠ prof. dr. J . Plemlja Bled 

Slavko Tarman 

Portreti slovenskih 
mojstrov fotografije 
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Tone Stojko: Prelepi svet glasbe 

Res so ti cikli sorazmerno abstraktni, saj 
telesa plesalcev lebdijo v zraku in konture ko
maj razpoznamo. Cikel I>elepi svet glasbe je 
obarvan s precej temnimi toni, ki prehajajo 
že v grafiko. Popolnoma reportersko je obde
lan cikel Zgodba nekega življenja. Fotografije 
iz tega cikla so Stojku prinašale nagrade in 
plakete, saj delujejo izredno sporočilno. 

Dinamika Stojkove izraznosti 

Motivi, kot so Stojkovi gibajoči se akti, so 
drugačne narave. Imajo izoblikovano sceno, 
postavljeni so v določeno okolje, ki ga dodat
no urejuje pogled skozi kamero. Kaj so vzgibi 
za take fotografije? Nedvomno določen eroti
čni interes, preveden v estetsko zanimivost — 
v gibajoče se ženske oblike.-Na nekaterih fo
tografijah imajo Stojkovi akti status kipov in 
ohranjajo čisto otipljive predstavne vrednosti. 
Sledi vrsta fotografij gibajočih se aktov, slika
nih z gibajočo se kamero. Toda te izmaknjene 
oblike nimajo namena preskušati naše duše
vne slikovnosti, niso narejene zato, da bi se 
zaustavili nad presenetljivimi triki pogledov. 
Te potem uravnovesimo v okvire doumevanja 
in spoznavanja — v okvire zavesti. 

Stojkove podobe ohranjajo optičnost tradi
cionalnih vrednot. Skozi njegove motive se 
vrača nazaj človeška figura — lepota posa
meznih trenutkov. Ženska pojava na fotogra
fiji je kakor ptica v letu. 

Toda čemu potem zmaknjene podobe, če
mu hitri ritem fotografij in tradicionalnih oti
pljivih predstav ženskega akta? Zmota ah na
črtno kombiniranje dveh aktualnih metod? 
Prav v tej dvojnosti je mogoče videti premik 
Stojkovega ustvarjanja v območje umetnosti. 

Ivo Koželj — fotografski 
impresionist 

Ivo Koželj, magister farmacije, je bi l rojen 
8. avgusta 1908 v Ljubljani, kjer je 22. novem
bra 1954 tudi umrl. Njegov oče Ernest Koželj 
se je leta 1939 z družino preselil na Jesenice 
in kot magister farmacije dprl samostojno le
karno. Ko je Ivo ostal brez staršev in kot edi-
nec in dedič lekarne je bil prisiljen, da je na
daljeval tradicijo in po končani gimnaziji do-
študiral še farmacijo v Zagrebu, čeprav ga je 
bolj mikalo postati slikar ali vsaj umetnostni 
zgodovinar ali kritik. 

Umetniško zorenje 
Bi l je velik in iskren prijatelj slovenskega 

slikarja Božidarja Jakca in baletnih plesalcev 
Pina in Pie Mlakar. Ziiano pa je, da sta bila 
prijatelja s Tonetom Čufarjem, jeseniškim pi
sateljem, kateremu je bil Koželj kot razum
nik tudi vir znanja, ki ga je Čufar tako stra
stno zajemal, kjerkoli je mogel. Tudi skoraj 
vse znane predvojne Čufarjeve fotografije so 
Koželjevo delo. 

Pred drugo svetovno vojno je bil Koželj 
član foto kluba Ljubljana in od leta 1934 dalje 

tudi razstavljalec svojih umetniških fotografij 
doma in v tujini. Prva povojna leta, tja do leta 
1950, je bil Koželj tudi član nadzornega odbo
ra komisije za vzgojo mladih kadrov v jeseni
škem foto klubu. 

Leta 1937 je takratna ugledna mednarod
na foto revija DIE G A L E R I E objavila Kože
ljevo fotografijo Dvigajoče sidro kot najuspeš
nejšo fotografijo leta. V letu 1939 je ta foto 
revija objavila tudi njegovo planinsko foto
grafijo V gorskem zatišju kot najbolj uspelo 
planinsko fotografijo leta. 

S svojimi razstavljenimi in nagrajenimi 
deli je mnogo prispeval k nadaljnemu razvoju 
ljubljanskega foto kluba. Svoje fotografije je 
razstavljal na mednarodnih foto razstavah na 
Dunaju, v Tatavorosu, v Bostonu, v Antwerp-
nu, v Alžiru, Varšavi, v Bruslju, New Yorku, 
Sapronu, Chicagu, Ottawi, Parizu, Milwauke-
eju, Lomu na Mostu (ČSSR), Budimpešti, Aal-
stu, Anversu in Gandu, v Szegedu in doma v 
Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, v Zagrebu 
in Hrastniku. 

Poleg številnih diplom in pohval je prejel 
tudi bronasti medalji v Varšavi in Bruslju ter 
srebrno v Zagrebu. To je bilo zlato obdobje 
slovenske fotografije z mojstri: Jankom Bran-
cem, Slavkom Smolejem, Janezom Marenči-
čem, Petrom Kocjančičem, Franom Krašev-
cem, dr. Ivom Frelihom, Jožetom Kološa, 
Ivom Koželjem, Cirilom Bemom, Čorom 
Škodlarjem in Ferdom Veselom. 

Koželjeve fotografije so bile polne topline 

Posebnost Koželjeve fotografske ustvar
jalnosti je bila v tem, da je vedno hotel doseči 
lepe, estetske efekte na sliki, ne glede na to, 
kaj motiv predstavlja — bodisi v pejsažu, por
tretu, razpoloženjski fotografiji ali v predsta
vitvi starih slovenskih kmečkih opravil. 
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PRIPRAVLJENOST 

JE VEDNO BOLJŠA 

KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 
(TITO) _ J 

Vojna kirurgija 
— poškodbe hrbtenice in hrbtnega mozga spremlja šok tudi brez 

večje izgube krvi, 
— poškodbe glave in vratu; odprte poškodbe vratnih krvnih žil pov

zroče večjo izgubo krvi, pri zaprtih poškodbah pa prihaja do izliva krvi 
pod kožo (hematom). 

Izguba krvi in klinični znaki šoka so naslednji: 
Pri izgubi krvi do 1.500 ml je koža bleda, puls 90 — 110/min; arterij

ski pritisk je normalen ali malenkostno nižji. Duševno stanje: vzne
mirjenost, sledi izguba zavesti pri močnem krvavenju. Huda žeja, od
ziv na bolečino je zmanjšan, zenice so razširjene in se počasi odzivajo. 

Pri visoki izgubi krvi do 3.000 ml je koža bleda, hladna in vlažna. 
Puls je 110 — 140/min. Arterijski pritisk je normalen, sistolni pritisk 
pade pod 100 mm Hg (13,5 kPa). Sledi ravnodušnost, zavest pa je ohra
njena. Pri izjemno visoki izgubi krvi več kot 3.000 ml postane koža pe-
pelnato siva in mrzla. Puls je 130/min. ali višji. Arterijski pritisk je iz
redno nizek in ga ne moremo izmeriti. Sledi globoka trajna nezavest 
(koma). 

Strelne rane povzročajo šok zaradi večjih krvavitev v raztrgano 
tkivo, zabuhlin v tkivu (edem) in odmiranja (nekroze) večjih predelov 
tkiva. Okuženost in hiter razvoj infekcije v sodobni vojni sta pravšnji 
podlagi za razvoj šoka. Združene poškodbe se odlikujejo z znakom 
skupnega poslabšanja stanja. Izguba tekočine (plazme) zaradi ope
klin, obsevanja ali bruhanja prav gotovo ne deluje zaviralno, temveč 
pospeševalno. S tem je porušeno ravnotežje in če temu sledi še zastru
pitev z vojnimi strupi in infekcija, je mera polna. Poškodbe dihalnih 
poti zaradi opeklin ah zastrupitve z vojnimi strupi pospešijo nadaljnji 
razvoj šoka. Slab transport v vojnih razmerah, neugodni vremenski 
pogoji, infekcija samo še pospešijo razvoj šoka. Pravočasna zaustavi
tev krvavitve, imobilizacija in splošna medicinska pomoč z infuzijo te
kočine in dajanjem pomirjeval delujejo ugodno. Če pa šok traja dlje, 
so posledice vse težje, učinki zdravljenja pa vse slabši. Občutek žeje in 

- mraza je toliko večji, kolikor je primanjkljaj krvi v obtoku večji. Ra
njeni je sprva še ravnodušen in ne toži za bolečinami, čeprav j ih obču
ti. Dihanje in puls sta v mejah normale, toda pogosto nastopi čezmer
no naglo utripanje srca (tahikardija). Krvni tlak je sprva normalen. 
Precej ranjencev toži nad slabostjo in bruhanjem. Bruhanje se javlja '• 
pogosto po stiku ustnic s tekočino. Nestrokovno dviganje ranjenca ali 
hitri premiki povzroče poslabšanje. Pojavi se bledica, puls naraste, sle
di paaee krvnega tlaka in nenadna srčna slabost z izgubo zavesti (ko-
laps). Kolaps se vedno pojavi pri večjih izgubah krvi. 

Nadaljevanje 
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Stavkovna pravila 

ŽELEZAR 

Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije na podlagi določil zakona o 
združenem delu, statuta Zveze sindikatov Slovenije in v skladu s pravili or
ganiziranja sindikata ter izhodišči za opredelitev nalog organizacij in orga
nov Zveze sindikatov Slovenije pri reševanju sporov, opredeljenih na 7. seji 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, 25. februarja 1987, sprejema: 

1. 
Sindikat v organizaciji združene

ga dela vodi stavko v skladu s pravi
cami, dolžnostmi in obveznostmi, 
opredeljenimi v teh stavkovnih pra
vilih. Odgovoren je, da s svojim delo
vanjem zagotavlja možnost za čim
bolj demokratično in odprto izraža
nje interesov in zahtev ter pobud de
lavcev, njihovo oblikovanje v skup
nem odboru (v nadaljevanju: stavko
vni odbor), reševanje vseh vprašanj 
na delavskem svetu in v drugih or
ganih upravljanja v organizaciji 
združenega dela in v skladu z druž
benimi usmeritvami, sprejetimi v 
Zvezi sindikatov Slovenije in v skup
ščinah družbenopolitičnih skupno
sti. Odgovorni so tudi za ustvarjanje 
možnosti za čimprejšnje nadaljeva
nje dela. Sindikat v organizacijah 
združenega dela ter organi in orga
nizacije sindikata v občini in repu
bliki so odgovorni za učinkovito in 
organizirano odpravo vzrokov za 
stavke, za odgovorno vključevanje 
samoupravnih organov v OZD, če je 
potrebno in glede na naravo vzrokov 
za stavko pa tudi organov in institu
cij zunaj organizacije, zlasti delegat
skih skupščin, njihovih izvršnih or
ganov, samoupravnih interesnih 
skupnosti in družbenih pravobranil
cev samoupravljanja v reševanju 
zahtev delavcev in odpravo vzrokov 
za stavko. 

2. 
Sindikat v organizaciji združene

ga dela na zahtevo delavcev ali na 
lastno pobudo organizira stavko, če 
so izpolnjeni tile pogoji: 

— če je predhodno sam ugotovil, 
da so dejansko izkoriščene vse sa
moupravne možnosti in poti za reše
vanje zahtev in interesov delavcev; 

— če je bil predhodno izredni zbor 
in če zahteve in interesi delavcev, iz
raženi na tem zboru, samoupravni 
organi in poslovodni organi OZD ter 
drugi odgovorni organi in organiza
cije zunaj organizacij niso rešeni v 
skladu z na tem izrednem zboru 
sprejetimi in oblikovanimi zahteva
mi, roki in obveznostmi, razen če 
skupaj s pristojnimi organi ugotovi, 
da zahteve delavcev niso upravičene 
in če o vzrokih za neuresničitev zah
tev delavcev ter o postopku reševa
nja niso sproti in pravočasno obveš
čali delavcev; 

— če sindikat v organizaciji zdru
ženega dela oceni, da so zahteve de
lavcev skladne z družbenimi usme
ritvami, sprejetimi v Zvezi sindika
tov Slovenije in v skupščini družbe
nopolitične skupnosti in če so 
usmerjene v odpravljanje slabosti 
pri utrjevanju samoupravnega in 
družbenoekonomskega položaja de
lavca in preprečevanje različnih 
oblik odtujevanja odločanja o dohod
ku; predvsem gre za zahteve delav
cev, da se jasneje opredeli perspekti
va razvoja in pogoji ustvarjanja do
hodka OZD, da se odpravljajo nepra
vilnosti pri delitvi OD, njihove nes
kladnosti z doseženim dohodkom in 
pri nagrajevanju po delu, da se hi
treje reagira na neustrezne in neu
činkovite ukrepe ekonomske in raz
vojne politike; če gre za zahteve po 
odpravi slabosti v poslovanju, samo
upravnih odnosih, informiranju in 
kadrovski politiki, kadar gre za nes
prejemljive odločitve, o katerih de
lavci niso razpravljali, ter če gre za 
druge zahteve, ki so usmerjene v od
pravo slabosti, ki bi "nerazrešene lah
ko privedle do bistvenega poslabša
nja in zaostrovanja odnosov v orga
nizaciji združenega dela, do ogroža
nja proizvodnje, reprodukcije in ne
smotrnega ravnanja z družbenimi 
sredstvi. 

Sindikat v organizaciji združene
ga dela mora o svoji odločitvi, da bo 
organiziral stavko (najava stavke), 
takoj obvestiti občinski svet ZSS in 
republiški odbor dejavnosti, občin
ski svet pa predsedstvo RS ZSS in 
pristojne organe v družbenopolitični 
skupnosti, j im posredovati oceno 
razmer v OZD z vzroki,.zaradi kate
rih predlaga stavko, ter oceno_ dej
stva, da so izpolnjeni vsi v teh navo
dilih navedeni pogoji, ki opravičuje
jo organiziranje stavke. 

Če gre za OZD, ki opravlja dejav
nost oziroma zadeve posebnega 
družbenega pomena (predvsem 
zdravstvo, komunala, promet in zve
ze, energija), oziroma za OZD, ki 
proizvaja oborožitvena sredstva in 
vojaško opremo, mora sindikat v 
OŽD oziroma delavci v njej najkas
neje 10 dni pred začetkom stavke o 
tem obvestiti ustrezno samoupravno 
interesno skupnost oziroma organ, 
k i opravlja nadzor nad delom v tak
šni proizvodnji. 

Hkrati mora sindikat v OZD o svo
j i odločitvi, da bo organiziral stavko, 
obvestiti tudi samoupravne in poslo
vodne organe v organizaciji združe
nega dela. 

Samoupravni in poslovodni organi 
v organizaciji združenega dela, ob
činski svet ZSS in republiški odbor 
sindikata dejavnosti morajo v skla
du s svojo pristojnostjo in odgovor
nostjo in skupaj s sindikatom v OZD 
takoj oceniti razmere v OZD, predla
gati dodatne ukrepe in aktivnosti za 
rešitev zahtev delavcev in odpravo 
vzrokov za njihovo nezadovoljstvo in 
s tem seznaniti delavce. 

3. 
Sindikat v OZD mora o začetku, 

obsegu in vzrokih za stavko takoj 
obvestiti občinski svet Zveze sindi
katov Slovenije in republiški odbor 
sindikata dejavnosti, občinski svet 
pa predsedstvo RS ZSS in pristojne 
organe v občini. 

4. 
Če delavci sami organizirajo stav

ko, imajo pravico in dolžnost takoj 
ustanoviti stavkovni odbor. 

Izvršni odbor sindikata opravlja 
funkcijo stavkovnega odbora, če 
stavko organizira sindikat in če de
lavci s tem soglašajo. 

Stavkovni odbor obvezno sesta
vljajo predstavniki delavcev, ki stav
kajo, predstavniki delavskega sveta 
in sindikata v OZD. Če delavci izre
čejo nezaupnico sindikatu v OZD, 
občinski svet ZSS obvezno določi 
svojega predstavnika v stavkovni 
odbor. 

Če stavkajo delavci v OZD, k i 
opravja dejavnost oziroma zadeve 
posebnega družbenega pomena, mo
ra pristojni organ skupščine družbe
nopolitične skupnosti oziroma SIS 
na zahtevo sindikata v organizaciji 
združenega dela takoj določiti svoje 
predstavnike v stavkovni odbor. 

Sindikat v OZD mora takoj začeti 
in voditi postopek za ustanovitev 
stavkovnega odbora. Če delavci izre
čejo nezaupnico sindikatu v OZD, 
začne in vodi postopek za ustanovi
tev stavkovnega odbora občinski 
svet ZSS. 

Šteje se, da so z oblikovanjem 
stavkovnega odbora izpolnjeni pogo
j i za oblikovanje zahtev delavcev in 
za začetek njihovega reševanja. 

5. 
Sindikat v OZD, po potrebi pa tudi 

občinski svet ZSS, je odgovoren in 
mora zagotoviti, da se zoper delavce, 
ki sodelujejo v stavkovnem odboru v 
skladu s 3. odstavkom 553. člena 
ZZD, ne more začeti postopek za 
ugotavljanje njihove odgovornosti. 

6. 
Stavkovni odbor ne more spreje

mati odločitev, ki so v pristojnosti 
samoupravnih in poslovodnih orga
nov in delavcev. 

Naloge stavkovnega odbora so, da: 
— zagotavlja, da imajo delavci ob 

stavki možnost in pravico izraziti 
vse svoje zahteve in interese; 

— obravnava in oblikuje zahteve 
delavcev, j ih posreduje delavskemu 
svetu in drugim samoupravnih orga
nom v OZD in v teh organih uvelja
vlja zahteve delavcev ter si prizade
va za njihovo reševanje; 

— ocenjuje vzroke za stavko in ta
koj, najkasneje pa v 10 dneh, obliku
je predloge in ukrepe za rešitev zah
tev delavcev: 

— oblikuje predloge za ugotavlja
nje odgovornosti članov delavskega 
sveta in drugih samoupravnih orga
nov, poslovodnega organa, delavcev 
s posebnimi pooblastili in odgovor
nostmi in drugih vodstvenih in stro
kovnih delavcev ter daje pobude za 
ugotavljanje odgovornosti sindikata 
v OZD za vzroke stavke; 

— sproti obvešča delavce o poteku 
obravnavanja, oblikovanja in uvelja
vljanja zahtev delavcev in o spreje
tih odločitvah v samoupravnih orga
nih v skladu s samoupravnimi sploš
nimi akti OZD ter preverja predlaga
ne rešitve in j ih daje v oceno delav
cem. 

Stavkovni odbor preneha z delom, 
ko so v organih upravljanja sprejete 
odločitve o vsebini, načinu in postop
ku za reševanje zahtev delavcev. 

Poslovodni organ in stavkovni od
bor sta odgovorna za to, da se v času 
stavke opravljajo bistvene funkcije 
delovnega procesa oziroma dejavno
sti OZD ali zagotavlja nemoteno 
opravljanje proizvodnih, tehnolo
ških I n drugih delovnih postopkov, 
k i po svoji naravi zahtevajo nepreki
njeno opravljanje ali bi njihova pre

kinitev povzročila motnje v tistih de
javnostih, ki so pogoj za življenje in 
delo. 

8. 
Samoupravni in poslovodni organi 

ne morejo začeti postopka za ugota
vljanje odgovornosti zoper delavce, 
k i so stavkali. 

Šteje se, da so s tem, ko je obliko
van stavkovni odbor, ko so delavci 
izrazili zahteve in ko so samoupra
vni in poslovodni organi OZD ter 
sindikat prevzeli odgovornost za ra
zrešitev zahtev delavcev, izpolnjeni 
pogoji za reševanje zahtev delavcev 
in vzrokov za stavko ter za vrnitev 
delavcev na delo. 

Odgovornost zoper delavce se lah
ko ugotavlja le za tiste delavce, ki se 
po oblikovanju stavkovnega odbora, 
po izražanju zahtev delavcev in po 
zagotovitvi samoupravnih in poslo
vodnih organov, da bodo razrešili 
zahteve delavcev, ne vrnejo na delo, 
pod pogojem, da je večina stavkajo
čih delavcev po tem nadaljevala de
lo. Pred ugotavljanjem odgovornosti 
morajo samoupravni in poslovodni 
organi ter sindikat oceniti razmere 
in vzroke za takšno ravnanje delav
cev. 

Pri ocenjevanju razmer in v po
stopku za ugotavljanje odgovornosti 
delavcev obvezno sodeluje sindikat v 
OZD in občinski svet Zveze sindika
tov Slovenije. 

9. 
Delavski svet mora na podlagi 

predloga stavkovnega odbora ugota
vljati odgovornost poslovodnega or
gana in delavcev s posebnimi poo
blastili in odgovornostmi za stavko 
in odgovornost teh organov in delav
cev, če v določenem roku in v skladu 
z obveznostmi iz teh stavkovnih pra
vi l delavskemu svetu niso predložili 
programa ukrepov za odpravo vzro
kov za stavko, v skladu s samou
pravnih splošnim aktom in zako
nom. 

Osnovne organizacije zveze sindi
katov morajo na pobudo stavkovne
ga odbora oziroma zahtevo delavcev 
ugotavljati odgovornost vodstva sin
dikata v OZD za vzroke stavke. Pr i 
tem obvezno sodeluje občinski svet 
Zveze sindikatov Slovenije. 

10. 
Delavski svet mora takoj obravna

vati zahteve delavcev, o njih odločiti 
najpozneje v sedmih dneh po stavki 
ter o postopku razreševanja zahtev 
delavcev in o svojih odločitvah sproti 
obveščati delavce v skladu s samou
pravnimi splošnimi akti. 

Če delavski svet o zahtevah delav
cev ne more odločiti sam ah če za to 
ni pristojen, zahteva, da se v reševa
nju vzrokov stavke in zahtev delav
cev vključijo ustrezni organi družbe
nopolitične skupnosti, zlasti skupšči
ne družbenopolitične skupnosti 
(zbor združenega dela), njeni izvršni 
organi, ustrezne samoupravne inte
resne skupnosti in družbeni pravo
branilec samoupravljanja. Občinski 
svet ZSS in republiški odbori sindi
kata dejavnosti, če je potrebno pa tu
di predsedstvo RS ZSS, morajo zago
tavljati, da vsi navedeni organi hitro 
rešujejo zahteve, predloge in pobude 
delavcev. 

Delavski svet odloča o zahtevah 
delavcev na podlagi pedloga stav
kovnega odbora in strokovnega 
predloga poslovodnega organa. De

lavski svet mora pri odločanju upo
števati stališča sindikata. 

Predsednik delavskega sveta in 
sindikat v OZD sta odgovorna, da za
gotovita, da v delu delavskega sveta 
obvezno sodeluje stavkovni odbor. 

11. 
Sindikat v OZD mora, ob upošte

vanju v Zvezi sindikatov Slovenije 
in v skupščini družbenopolitične 
skupnosti sprejete politike, obliko
vati mnenja in stališča o zahtevah 
delavcev, oblikovanih v stavkovnem 
odboru, in j ih posredovati delavske
mu svetu. Pri oblikovanju stališč ob
vezno sodelujeta občinski svet ZSS 
in republiški odbor sindikata dejav
nosti. 

Če delavci izrečejo nezaupnico 
sindikatu v OZD, oblikuje mnenja in 
stališča o zahtevah delavcev občin
ski svet ZSS skupaj z republiškim 
odborom sindikata. 

12. 
Občinski svet ZSS na zahtevo de

lavcev ali sindikatov v OZD sodeluje 
pri oblikovanju zahtev delavcev in 
pri oblikovanju stavkovnega odbora. 
Občinski svet ZSS obvezno sodeluje 
v vseh postopkih razreševanja in 
odločanja o zahtevah delavcev. 

Občinski svet sindikata zavzema 
stališča do predlogov stavkovnega 
odbora in v času stavke sproti oce
njuje politične razmere v OZD ter o 
tem obvešča predsedstvo RS ZSS in 
tudi pristojne organe in organizacije 
v občini. 

Če občinski svet na podlagi te oce
ne ugotovi, da razrešitev vzrokov za 
stavko in zahtev delavcev presega 
pristojnosti samoupravnih, poslo
vodnih in drugih organov v OZD, ozi
roma če delavci zahtevajo reševanja 
svojih zahtev zunaj OZD, mora zah
tevati od skupščine občine in njene
ga izvršnega sveta, če je potrebno pa 
tudi od drugih organov v občini, da 
se takoj vključijo v reševanje zahtev 
delavcev že med samo stavko. 

Občinski svet lahko predlaga, da 
se v teh primerih v reševanje zahtev 
delavcev vključi tudi predsedstvo RS 
ZSS in drugi organi ZS Slovenije. Če 
gre za stavko širših razmer v OZD, 
oziroma če gre za zahteve delavcev, 
o katerih odločajo organi in oganiza-
cije v republiki in federaciji, in de
lavci zahtevajo reševanje njihovih 
zahtev zunaj OZD, pa občinski svet 
zahteva, da se predsedstvo in drugi 
organi RS ZSS obvezno vključijo v 
reševanje spornih zadev in zahtev 
delavcev že med samo stavko. Pred
sedstvo RS ZSS na podlagi lastne 
ocene lahko zahteva, da se v reševa
nje zahtev delavcev vključijo tudi 
drugi pristojni organi in organizaci
je. Predsedstvo RS ZSS mora zahte
ve delavcev skupaj s svojo oceno in 
predlogi za rešitev takoj posredovati 
pristojnim organom v republiki in 
ZSJ in zahtevati, da ti organi pred
nostno obravnavajo in rešijo zahte
ve delavcev. 

13. 
Republiški odbor sindikata delav

cev dejavnosti skupaj z občinskim 
odborom dejavnosti obvezno sodelu
je in daje strokovno pomoč pri 
obravnavanju in reševanju zahtev 
delavcev v času stavke in po njej. 

Republiški odbor sindikata delav
cev dejavnosti mora zavzemati sta
lišča do zahtev delavcev in da s svo
jimi strokovnimi predlogi sodeluje v 
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delu stavkovnega odbora in zlasti 
delavskega sveta in drugih organov 
v OZD pri odločanju o zahtevah de
lavcev in reševanju vzrokov za stav
ke. 

Republiški odbor sindikata delav
cev dejavnosti posreduje svoje oce
ne, stališča in predloge za rešitev 
zahtev delavcev občinskemu svetu 
in predsedstvu RS ZSS, če je potreb
no glede na naravo vzrokov za stav
ko in zahteve delavcev pa tudi pri
stojnim organom v občini in republi
ki ter zveznemu odboru sindikata 
delavcev dejavnosti. 

Če se v razreševanje zahtev delav
cev in odpravo vzrokov za stavko 
vključujejo tudi organi in organiza
cije DPS, mora republiški odbor sin
dikata delavcev dejavnosti s svojimi 
predlogi sodelovati v delu teh orga
nov. 

14. 
Sindikat OZD skupaj z drugimi 

DPO v OZD, občinskim svetom ZSS 
in republiškim odborom sindikata, 
če je potrebno pa tudi z drugimi or
gani, mora po končani stavki pripra
viti oceno vzrokov za stavko in raz
mer v OZD ter sprejeti stališča do 
vzrokov za stavko. Samoupravni in 
poslovodni organi ter strokovne 
službe morajo na zahtevo sindikata 
v OZD nuditi strokovno pomoč. 

Predlog ukrepov za saniranje raz
mer in odpravo vzrokov za stavko 
pripravi poslovodni organ, sprejme 
pa ga delavski svet. Delavski svet 
pri tem upošteva tudi stališča in 
predloge stavkovnega odbora in sin
dikata. 

Občinski svet in republiški odbor 
sindikata po končani stavki ocenita 
razmere v OZD in vzroke za stavko, 
republiški odbor sindikata pa obliku
je tudi predloge za odpravo vzrokov 
zanjo. Občinski svet in republiški 
odbor sindikata o svojih ocenah, sta
liščih in predlogih seznanita sindi
kat v OZD, predsedstvo RS ZSS, če 
je potrebno, pa tudi pristojne organe 
DPS. 

15. 
Predsedstvo RS ZSS na podlagi 

stališč in predlogov občinskih svetov 
in republiških odborov sindikata 
ocenjuje družbene razmere, vzroke 
za stavko in sprejema ustrezna sta
lišča in predloge. Predsedstvo RS 
ZSS spremlja uresničevanje stav
kovnih pravil v praksi in j ih na tej 
podlagi dograjuje. 

Predsedstvo RS ZSS 
18. januarja 1988 

Novo med starim (foto: I. Kučina) 
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ŽELEZAR 

Ali so delovodje Strojnih 
delavnic manj sposobni in 
prizadevni od delovodij v 
Remontnih delavnicah? 

Leta 1986 je v Železarni Jesenice teklo prevrednotenje del in nalog. 
Delovna mesta vodij in delovodij 

oddelkov, tehnologov in nekaterih 
administrativnih delavcev so bila 
prevrednotena za eno kategorijo ali 
pa je kategorija ostala na prejšnji 
ravni. Razlaga o vse tem je prišla 
do naše delovne skupine šele, ko je 
bilo že vse urejeno in to dne 27. no
vembra 1986. Na sestanku nam je bi
lo rečeno, da imajo delovodje v Žele
zarni 15. kategorijo in to vsi enako, 
razen nekaterih posameznikov v Re
montnih delavnicah. Prevrednotenje 
delovnih nalog delovodij v Strojnih 
delavnicah naj ne bi negativno vpli
valo na procentno razmerje glede na 
druge obrate v nanovo ustanovljeni 
TOZD Tehnične dejavnosti. Zagoto
vili so nam tudi, da se bo vse skupaj 
uredilo ob reorganizaciji. 

15. januarja letos je odbor za delo
vna razmerja obravnaval reorgani
zacijo Strojnih delavnic. Naloge vo
dij oddelka so bile prevrednotene za 
eno kategorijo, naloge delovodij pa 
so ostale na prejšnji, in sicer na 15. 
kategoriji. 

Odbor je 22. januarja 1988 obrav
naval tudi reorganizacijo v Remon
tnih delavnicah. In kakšna presene
čenja nam je pripravil! Ni bilo težko 
ugotoviti, da so si pri prevrednote
nju pomagali tako, da so uvedli nove 
naloge ali pa samo nova imena nalo
gam. Tako so lahko kakšno nalogo 
prevrednotili s 14. kategorije v 16. ali 
pa celo 17. kategorijo. Npr.: vodja re
montne skupine s 15. kategorijo je 
dobil naziv delovodja in s tem tudi 
16. kategorijo. Drugi so zopet dobili 
naziv glavni delovodja. Tako je bilo 
delo delovodij v Strojnih delavnicah, 
ki so bili in ostali delovodje, razvred

noteno. Delovodja je neposredni 
vodja, k i razporeja delo delavcem in 
skrbi za red in disciplino. Skrbeti 
mora za morebitno popravilo strojev 
in pa za pravilno obratovanje le-teh. 
Obenem pa je tudi vodja delovne 
skupine. Seveda pa je od samega de
lovodje odvisno, kako te naloge 
opravlja. 

Sodelavci so na občnem zboru 
Strojnih delavnic opozorili na takš
no spreminjanje imen nalog, kajti 
vsakemu je jasno, kaj te spremembe 
skrivajo. Eden izmed primerov pre
imenovanja je ta, naj bi vodje oddel
kov preimenovali v asistente. Naziv 
sam ne pomeni prav nič. Saj je v bi
stvu vseeno, ah je to ah je ono, a kaj 
ko preimenovanje v asistenta prine
se kakšno kategorijo več. 

S takšnim ravnanjem so si vodilni 
in za to odgovorni delavci zapravili 
še tisto malo zaupanja, ki so ga bih 
deležni pri delavcih. Nezaupanje je 
predvsem očitno na nekaj zadnjih 
referendumih, ki so kar zapovrstjo 
doživljali neuspehe. Vedno bolj je 
očitno, da se za prevrednotenjem, 
prekategorizacijo, moratorijem in 
reorganizacijo skrivajo razne mal-
verzacije in mahinacije. 

V tovarni Crvena zastava si poma
gajo do večjih denarcev s tem, da av
tomobilu spremenijo ime in s tem 
zvišajo ceno tudi za 100 starih milijo
nov. A kaj dobrega bo prineslo spre
minjanje nazivov delovnih nalog Že
lezarni Jesenice? Verjetno nič dobre
ga. Toda naša tovarna vseeno sledi 
temu zgledu! 

Ljubomir Veljkovski 
Strojne delavnice 

Članku »S problemske 
konference« na rob 

V članku z omenjenim naslovom (Železar, 11. februarja 1988) je bil moj 
prispevek na problemski konferenci ZK Železarne pomanjkljivo oziroma 
celo napačno predstavljen. 

Trditev, da sem opozoril na »zliza-
nost« poslovodnih in družbenopoliti
čnih struktur, je povsem nesmisel
na, ker o tem v svojem prispevku ni
sem govoril in niti nisem imel name
na, govoriti. Na osnovi dejstev — te
matski premik od »nepravilnosti« k 
vprašanjem »trženja, ekonomike, 
kadrov in načrtovanja proizvodnje«, 
pri čemer se v gradivu poslovodnega 
odbora za konferenco vprašanje sa
moupravljanja sploh ne omenja 
(ipd.) — sem si namreč zgolj zastavil 
vprašanje, če ni to dokaz za koalicijo 
med predsedstvom akcijske konfe
rence in tehnostrukturo. Sicer pa 
sam pojem zlizanosti uporabljam sa
mo enkrat in to kot kriterij za izbiro 
članov komisije, ki naj bi pripravila 
poročilo o nepravilnostih itd. za 
kolektiv Železarne, in sicer dobesed
no takole: »predvsem bi v poštev pri
šli mladi, še neobremenjeni in nezli-
zani z vodstveno strukturo«. Do na
pačnega dojemanja oziroma napa
čne interpretacije mojih misli je 
očitno prišlo zaradi kasnejše misli 
podpredsednika PO Borisa Pesjaka, 
k i pa nima osnove v mojem razmiš
ljanju, češ da je govoriti o tem, da bi 
bile DPO »poročene« s PO, neum
nost. 

Posplošena trditev, da sem opozo
ril na naloge in vlogo članov Z K na 
področju samoupravljanja in da bi 
morala to biti ena osrednjih tem 
konference je pomanjkljiva. Gre 
predvsem za to, da bi morali člani 
Z K končno spregledati, da tako v 
družbi kot v našem kolektivu obsta
ja različna porazdelitev vpliva in 
moči med posameznimi skupinami 

in da določene skupine lahko svojo 
moč uporabljajo tudi za preprečeva
nje sodelovanja drugih v procesih 
odločanja ter da bi morali zato svojo 
akcijo v prvi vrsti usmeriti na izena
čevanje osnovnih pogojev (predvsem 
gre tu za informacije) različnih sku
pin, k i naj bi sodelovale v pogajal
skih procesih. Več o tem v samem 
prispevku. 

Da je bilo to opozorilo povsem na 
mestu, kažejo tudi nekateri poudar
ki iz razprave sekretarja OK Z K Je
senice Igorja Mežka. Čeprav je izha
jal iz zahteve po prenovi Z K (spre
memba mišljenja, morale, vsebine 
in metod dela) in kot ključni cilj iz
postavil vprašanje spodbujanja ino
vacijskih procesov in prestrukturira
nja Železarne, si ni mogel kaj, da ne 
bi kot osrednji problem Železarne iz
postavil pravzaprav vprašanje »za
upanja« in s tem povezano »ustvarja
nje ambienta, možnosti za kulturni 
dialog« (sicer na sami konferenci v 
obrnjenem vrstnem redu). 

Za Mežka je zaupanje ključni pro
blem. Na to kaže izjava, da »če tega 
zaupanja ni, potem so programi lah
ko napisani še tako dobro in progra
mi še tako dobri, pa rezultati ne bo
do dobri«. Ah pa trditev, da izredno 
malo energije in časa uporabimo, da 
na sejah samoupravnih organov, de
lavske kontrole, delavskih svetov do 
sklepov pridemo, izredno veliko časa 
in energije pa, da te sklepe poskuša
mo ignorirati, dokazati, da niso do
bri, nosilce pa etiketirati, zaradi če
sar naj bi se na koncu znašli v ne
kem strahovitem nezaupanju, ko ti 
programi ne uspevajo. Za kulturni 

dialog, ko naj bi tudi različno misleči 
pobrali eden od drugega tisto, kar je 
ttobro, pa po njegovem še niti nismo 
zreli, zaradi česar se pravzaprav po
stavlja vprašanje, ah ima smisel 
sklicevati konferenco in poskušati 
voditi dialog na takih konferencah. 
Proti možnosti kvalitetnega samo
upravljanja po njegovem govori tudi 
podatek, da imamo v Železarni 40 % 
nekvalificiranih delavcev. 

Redukcija realnih odnosov med 
različnimi skupinami, različne po
razdelitve vpliva in moči, različnih 
možnosti skupin in posameznikov v 
formalno priznanih samoupravnih 
pogajalskih procesih na vprašanje 
medsedbojnega zaupanja razkriva 
nekakšno nesprejemljivo manihej-
sko optiko. Po njej naj bi se v Žele
zarni nekakšne tako imenovane »si
le luči« bojevale z nekakšnimi »sila
mi teme« (zdraharji, kritizerji, k i 
skušajo na vsak način ustvariti — in 
to brez kakršnekoli osnove — v kole
ktivu vzdušje strahovitega medse
bojnega nezaupanja) za realizacijo 
apriori dobrih optimalnih progra
mov. V skrajnem primeru lahko tak
šno razmišljanje pristane le pri mi
sli, k i je skregana z vsako logiko ino
vacijske družbe in ki jo nekateri v 
Železarni tudi žele preseči, namreč 
da naj »eni mislijo, drugi pa delajo« 
(namesto: vsi mislimo, vsi delamo!). 

Sicer pa je bila Mežkova izhodišč
na misel, da je treba v marsičem 
spremeniti način mišljenja in dela 
(metode, vsebino) kot tudi moralo tu
di vodilo prispevka za to konferenco. 
Kaj in koliko mi je uspelo povedati 
in koliko so ta stališča uporabna za 
spremembo neke prakse, pa naj oce
ni vsak bralec sam. 

Božidar Lakota 

Komunisti Železarne in 
samoupravljanje 

V VABILU za problemsko konferenco ZK (Železar, 4. februar 1988) je po
dročje razprave zamejeno z naslovom »Železarna v letu 1988 na področju trženja, 
ekonomike, kadrov in načrtovanja proizvodnje« in SE RAZLIKUJE OD POBUDE 
za sklic problemske konference (kadrovski sektor), ki je področje razprave tema-
tizirala kot »Nepravilnosti v Železarni Jesenice«. Pa vendar imata obe zamejitvi 
NEKAJ SKUPNEGA: vprašanje gospodarjenja z družbeno lastnino. 

Pri vprašanju gospodarjenja z druž
beno lastnino pa je treba na nekaj po
sebej opozoriti: da tu ne gre samo za 
trženje, ekonomiko, kadre, načrtova
nje proizvodnje in nepravilnosti, ki se 
ob vsem tem tudi pojavljajo, temveč — 
in to je predvsem vprašanje za člane 
ZK — tudi za odnose, medsebojna raz
merja, v katerih to trženje, ekonomika, 
načrtovanje proizvodnje, kadrov itd. 
poteka. Gre tudi za vprašanje samo
upravljanja, samoupravnih družbeno
ekonomskih odnosov. 

To področje pa je v gradivu, ki ga je 
za problemsko konferenco pripravil 
poslovodni odbor in ki je bilo tudi obja
vljeno v Železarju, povsem izpuščeno, 
čeprav je opredeljeno v temeljih plana 
1986—1990 kot skupni cilj, ki se glasi: 
»utrjevati samoupravne družbeno-eko-
nomske odnose«. V gradivu predsed
stva skupne akcijske konference Z K 
pa je tematizirano takole: 

»1. Načeloma naj se Z K n e bi ukvar
jala z nepravilnostmi, potrebno je do
seči stopnjo samoupravne organizira
nosti in probleme reševati preko insti
tucij samoupravnega odločanja. 

Tak sklep ne izhaja iz strahu ali za
držanosti, ampak iz temeljne usmeri
tve, da je uresničevanje vodilne vloge 
ZK v političnem sistemu vselej tam, 
kjer se razvija samoupravna, politična 
in druga ustvarjalna dejavnost delov
nih ljudi in občanov, v delegatskem si
stemu, samoupravnih organih, v druž
benopolitičnih organizacijah, skratka 
tam, kjer se izražajo in usklajujejo po
samični interesi s skupnimi interesi 
združenega dela in s splošno družbeni
mi interesi oziroma v celotnem družbe
nopolitičnem sistemu.« 

Takšen odnos Z K do samoupravlja
nja je v bistvu defenziven in ne opravi
čuje tiste vloge, ki jo ima ta organizaci
ja po doslej še vedno veljavni ustavi, v 
kateri je opredeljena kot »zavestni no
silec teženj in interesov delavskega 
razreda«, kot »vodilna idejna in politi
čna sila delavskega razreda in vseh de
lovnih ljudi pri graditvi socializma in 
pri uresničevanju solidarnosti delov
nih ljudi«, kot »glavni pobudnik in no
silec politične dejavnosti za nadaljnji 
razvoj socialistične revolucije in socia
lističnih samoupravnih družbenoeko
nomskih odnosov, posebno pa za krepi
tev socialistične družbene in demokra
tične zavesti« m v kateri se izrecno 
poudarja, da je tudi ->zato odgovorna«. 

ZK ne more iti v učinkovito akcijo v 

samoupravnih strukturah v nekem ča
su in nekem okolju, če poprej ne reflek-
tira svoje vloge v političnem in eko
nomskem sistemu, če nima jasnih 
predstav o stanju in razmerah v tem 
okolju, če niti ne ve točno, kaj pravza
prav hoče, če ne »pozna bližnjih ciljev 
in bodočnosti gibanja« (Marx-Engels: 
Manifest komunistične partije). Prav 
tako pa se akciji ne more izogniti, saj 
ni le formalno temveč tudi realno — to 
kažejo tudi raziskave — vodilna sila, ki 
ima še vedno največjo politično moč 
(kljub temu, da se je njen ugled, kot pi
še Borba 30.—31. januarja, v primerja
vi z osemdesetimi leti prepolovil). 

Pri .akcij i , k i naj bi tekla in potrjeva
la vodilno vlogo ZK prek samouprav
nih struktur, Z K ne more zaobiti dej
stva, da v Železarni obstajajo različne 
skupine, ki so v neenakopravnem po
ložaju v pogajalskih procesih okrog 
usmerjanja in gospodarjenja z novo-
ustvarjeno vrednostjo in vrednostjo 
sploh, tako glede svojega položaja v sa
moupravni ali upravljalski hierarhiji 
kot glede znanja in razpoložljivih in
formacij: da sta tako možnost vpliva 
kot moč hierarhično, vertikalno, pa tu
di horizontalno porazdeljeni, da imajo 
posamezne skupine izrazito privilegi
ran, druge pa izrazito deprivilegiran 
položaj. Čeprav smo vsi delavci, nika
kor nimamo enakega vpliva na obliko
vanje in realizacijo ciljev ter na 
uveljavljanje^ odgovornosti. In če v te 
procese poseže še na določenih točkah 
upravljalskega sistema koncetrirana 
(legalizirana ali nelegalizirana) moč, 
se mimogrede lahko znajdemo v polo
žaju navadnega mezdnega delavca, ki 
nam neki samozvanec, ki se je postavil 
v vlogo lastnika družbenega kapirtala, 
mimo vseh družbenih in samouprav
nih norm določa pogoje in odmerja re
zultate našega dela. Moč je namreč 
mogoče uporabiti tudi v negativnem 
smislu, namreč tako, da se poskrbi, da 
se v proces odločanja ne vključi noben 
problem, ki bi lahko povzročil resnejše 
premike v obstoječi delitvi moči, torej 
za preprečevanje sodelovanja pogajal
skih procesih in pri odločanju sploh. 

To pa pomeni, da je tisti prostor, v 
katerem naj bi se potrjevala vodilna 
vloga ZK, namreč »tam, kjer se razvija 
samoupravna, politična in druga 
ustvarjalna dejavnost delovnih ljudi in 
občanov«, torej »v delegatskem siste
mu, samoupravnih organih, v družbe
nopolitičnih organizacijah, skratka 

tam, kjer se izražajo in usklajujejo po
samični interesi s skupnimi interesi 
združenega dela in s splošnodružbeni-
mi interesi« — tako ga tematizira pred
sedstvo akcijske konference — izred
no problematičen. Do tega, kar pred
sedstvo takorekoč predpostavlja kot 
nekaj samoumevnega, na primer do 
»izražanja in usklajevanja posamičnih 
interesov s skupnimi interesi«, pogosto 
prav zaradi različne porazdelitve vpli
va in moči, še zlasti pa možnosti nega-
cijske uporabe moči, ne prihaja in ne 
more priti. Na to vprašanje ne opozar
ja zgolj strokovna literatura, pač pa tu
di razprave na nedavnih Kardeljevih 
dnevih v Hercegnovem, kjer so bile po
stavljene tudi zelo ostre zahteve po po
novni opredelitvi vloge Z K v družbi in 
celo po spremembah političnega siste
ma. 

Svojevrsten izraz neusklajenosti po
samičnih skupnih in širših družbenih 
interesov je vsekakor splošna družbe
na, ekonomska, socialna in moralna 
kriza, z aferami, v katerih prav člani 
Z K in odtujeni centri moči nastopajo 
kot njihovi glavni protagonisti. 

Zato menim, da glavna naloga pro
blemske konference ne more biti vpra
šanje trženja, ekonomike, kadrov in 
načrtovanja proizvodnje, kot bi bilo to 
mogoče razbrati iz naslova, pač pa 
skrb za čimbolj enakopravno pozicijo 
posameznikov in skupin (ob prevladu
joči vlogi znanja in argumentov) v po
gajalskih procesih pri določanju ciljev 
in usmeritev, pri izbiri alternativ, še 
zlasti pa pri izvajanju funkcije kontro
le in uveljavljanju odgovornosti. Gre 
za uresničevanje zgodovinskega inte
resa delavskega razreda: kdo in kako 
upravlja z viškom vrednosti, ki v so
dobnih pogojih proizvodnje ni rezultat 
individualnega (in zato ne more biti 
predmet privatnega individualnega ali 
skupinskega prilaščanja) temveč druž
benega déla. 

Naloga komunistov v Železarni se 
zato ne more zreducirari na to, da bi v 
samoupravnih strukturah in drugje 
nastopali kot propagandni agentje 
ukrepov poslovodnega odbora na po
dročju trženja, ekonomike, kadrov in 
proizvodnje oziroma kot njihova po
daljšana roka pri zahtevah po čim trši 
delovni in tehnološki disciplini (za to 
imamo druge institucije) in skupaj s 
podpredsednikom PO dr. Marinom Ga-
brovškom žugali delavcem, da »kdor se 
zahtevam razvoja Železarne ne bo mo
gel podrediti v vseh pogledih, se mora 
pač umakniti in dati mesto tistim, ki 
bodo sposobni uresničiti postavljene 
cilje« (ta grožnja je očitno nadomestilo 
za alternativne predloge, ki jih PO ni 
pripravil, s čimer je sprejem gospodar
skega načrta spremenil v navadni for
malizem). 

Zato se je treba vprašati, če takšen 
tematski 'premik problemske konfe
rence, od nepravilnosti v Železarni h 
ključnim vprašanjem gospodarjenja v 
tem letu, ni bil izveden zgolj na osnovi 
neke zdrave logike razmišljanja, pač 

pa predvsem zato, da bi se zabrisala 
temeljna vprašanja, ki zadevajo gospo
darjenje z družbeno lastnino, vpraša
nje o možnostih in pogojih za samo
upravljanje sploh. Se ni s tematskim 
premikom od nepravilnosti k izrazito 
strokovnim vprašanjem, kjer se upra
vljalski vrh zaradi svojega znanja, ko
ličine in kvalitete informacij, s kateri
mi razpolaga, in zaradi nemožnosti 
kontrole od spodaj, kjer je znanje po
manjkljivo in še bolj pomanjkljive in 
nepopolne informacije, vsekakor poču
ti kot riba v vodi, »poskrbelo, da se v 
proces odločanja ne vključi noben pro
blem, ki bi lahko povzročil resnejše 
premike v obstoječi strukturi moči«? 
Ni bil namen premika ta, da se zabriše 
sledi, ki od posamičnih nepravilnosti 
vodijo k njihovim »botrom«? Da se 
vprašanje samouprave, informacij, 
kontrole, odgovornosti sploh ne posta
vi? Je to že dokaz, ob spoznanju, da 
koalicijski model odločanja temelji na 
konfliktih med skupinami, da koalicija 
med predsedstvom akcijske konferen
ce in tehnostrukturo odlično funkcio
nira? 

Precej podatkov je, ki takšno misel, 
ob argumentih, ki smo jih že navedli, 
še dodatno potrjujejo. Ne gre zgolj za 
že dokazane primere vpletenosti nižjih 
vodstvenih delavcev v odtujevanje 
družbene lastnine, poskuse prikriva
nja nelegalne prodaje osnovnih sred
stev prek male prodaje, ogromnih pri
manjkljajev v skladiščih in poskusov 
njihovega prikritja s strani določenih 
posameznikov. Ne gre le za neizvaja
nje disciplinskega postopka ob jasnem 
primeru kršitve, netočnega pomanj
kljivega informiranja v zvezi s pogod
benimi deli, nepravilnostmi, kriminal
nimi dejanji, ne gre le za zadeve, ki so 
enostavno zamolčane, cinizma (delavci 
naj se v zvezi z odprtimi žiro računi v 
trgovinah zadovoljijo z informacijo, da 
je vse v redu, če račune kontrolirajo 
neposredni uporabniki: komerciala, 
splošni sektor, poslovodni odbor), pa 
do črtanja poglavja o pravicah delav
cev in povratnem informiranju v samo
upravnih aktih, vzpostavitve defektne 
delegatske povezave med SDS in de

lavskimi sveti ob novi reorganizaciji, 
predloga kadrovskega plana, ki preju
dicira mezo in mikroorganizacijo, črta
nja del in nalog s področja proučeva
nja samoupravljanja in samoupravne
ga prava (ob nenehnih spremembah 
zakonodaje in samoupravnih aktov) 
ter drugih strokovnih nalog na CSI. 
(Ob zmanjšanju normativa s 14 na 10 
oseb bo CSI lahko opravljal le še admi-
nistrativno-distributivna dela). 

Tudi ti podatki potrjujejo misel, da 
se nekateri posamezniki in koalicije 
obnašajo kot formalni lastniki družbe
nega kapitala in da vsiljujejo delavcem 
politiko, s katero hočejo to vlogo le še 
utrjevati. 

Vse to sili k misli, da bi morala ak
cijska konferenca predlagati predvsem 
dvoje: 

1. Okrepitev informacijskega siste
ma v smislu izboljšanja pogajalskega 
položaja različnih skupin delavcev in 
možnosti izvajanja delavske kontrole v 
vseh fazah in na vseh ravneh uprav
ljalskega procesa (institucionalno-poli-
tični, izvršilni, instrumentalni, tehnič
ni) ter s tem uveljavljanja konkretne 
odgovornosti. 

2. Ustanovitev posebne komisije pri 
delavskem svetu ŽJ s člani, ki jim lah
ko zaupamo (predvsem bi v poštev pri
šli mladi, še neobremenjeni in nezliza-
ni z vodstveno strukturo), ki bi pregle
dala dosedanje ugotovitve organov 
UNZ in naših organov, ocenila njihovo 
delo ter o tem pripravila poročilo za ce
loten kolektiv Železarne. 

Vse več znakov — in to ne le v Žele
zarni temveč v širši družbeni skupno
sti sploh — kaže, da ob vseh teh in po
dobnih vprašanjih ne gre zgolj za ne
kakšne industrijske konflikte ob 
obrobnih vprašanjih oziroma dilemah 
ob izbiri takšnih ah drugačnih alterna
tiv, temveč za razredni spopad, kjer se 
odloča o usodnih vprašanjih obstoja in 
nadaljnjega razvoja: gre predvsem za 
to, kdo bo odločal o novoustvarjeni 
vrednosti oziroma z razpolagalno, to
rej lastninsko pravico do viška vredno
sti in vrednosti sploh. 

Božidar Lakota 

Lužilnica (foto: I. Kučina) 
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Bomo dočakali stoletnico 
mehaničnih delavnic? 

Orodjarstvo v industriji pomeni možnost napredka, prehod s posamične 
na serijsko proizvodnjo, spremembo fizičnega v strojno — avtomatsko delo 
in finalizacijo proizvodnje. Vsaka delovna organizacija ima v svojem sesta
vu orodjarno, PRILAGOJENO SVOJI PROIZVODNJI. 

Stanje orodjarne v Železarni je 
poznano, zato bom v preprostih izra-

Primerjalna tabela 

zih opisal preteklo in nakazal, kak
šno naj bi bilo prihodnje stanje. 

Z zamenjavo generacij se menja 
tudi miselnost. Tako je bilo obdobje 
ustanavljanja Športne delavnice, 
Športmetala, Kovinoservisa, Kovina 
itd. Orodja — štance, izdelane v Že
lezarni, smo skupaj z naročili —izva
žali« s kamioni. Sedaj lahko ugotovi
mo, da je bil to začetek konca orod-
jarstva na Jesenicah. Sledilo je ob
dobje lagodnega vzdrževanja strojev 
in naprav. Vse smo lahko kupili — 
uvozili, pozabili smo na izobraževa
nje orodjarjev, pozabili na prenos 
znanja na mlajše, zanemarili moder
nizacijo in vodili nesmiselno kadrov
sko politiko (slabo stimulirani orod
jarji in strojni delavci so odhajali na 
druga bolje plačana dela). 

Čas je že, da stopimo na realna 
tla, da si dela in naloge v naši žele
zarni porazdelimo po načelu, ki nam 
ga je priklical v zavest naš kulturni 
velikan: »LE ČEVLJE SODI NAJ 
KOPITAR«. Pa tudi glava bo morala 
vedeti, kaj se dogaja v telesu! 

Poizkušal bom prikazati, kaj vse 
lahko delamo v orodjarni in kako bi 
morali biti opremljeni. To pa zato, 
ker sem prepričan, da asistentje — 
bivši gospodarji ne poznajo naših 
zmožnosti. Marsikaj uvažamo po ne
potrebnem. Slaba je tudi praktična 
strokovnost asistentov, tehnologov 
in nabavnih referentov, kar je posle
dica zanemarjanja praktičnega 
usposabljanja v današnjem šolstvu. 

Orodjarji smo sposobni izdelati in 
popraviti: 

— orodja — štance za lastne po
trebe, za obrat Predelava valjanih 
trakov, za gradbeni oddelek 
(plastika), 

— rezilno orodje — različne oblike 
nožev, svedrov, rezkarjev, povrtal 
itd., 

— merilno orodje — posebna me
rila za Valjamo debele pločevine, tr
ne, kljunasta merila, mikrometre, 
pasometre, šablone itd., 

— rezervne in potrošne dele za 
obrat Elektrode (specialno orodjar
sko delo), 

— rezervne in potrošne dele za Že-
bljarno (noži, vodila, držala, segmen
ti, ojnice itd.), 

— izdelava posebnih filtrskih vlož
kov, 

— obdelava različnih spominskih 
odlitkov. 

— vse vrste kontaktov — bakre
nih segmentov za elektrovzdrževa-
nje, 

— izdelava in popravilo krtačnih 
držal za elektro motorje itd.. 

— izdelava in popravilo ventilov, 
ventilnih lamel, ventilov kapalnikov, 
kar je uspešna nadomestitev uvoza 
iz ZDA za H V Bela, 

— popravilo mejnih stikal, naprav 
za mazanje z oljem, mastjo in na
prav za črpanje vode, 

— izdelava šob za odbrizg škaje in 
drugih šob z odprtino od 0,3 mm nav
zgor, 

— izdelava in popravilo ohišij — 
žabic ter čeljusti za vlečne žičarske 
stroje za Jeklovlek, 

— izdelava rezervnih delov za 
RTA — sklopke kopij skih glav, kar 
je uspešna zamenjava uvoza iz ZDA, 

— izdelava žigov za oznako kvali
tete, materialov, smeri valjanja, za 
kontrolorje, 

— izdelava žigosnih številk, 
— izdelava oznak, navodil, opozo

ril za strojne in druge naprave, 
— graviranje napisov in označeva

nje orodja za skladišča, 
— vzdrževanje vezalnih naprav 

SIGNODE, K P R , SUND in izdelava 
rezervnih delov, 

— vzdrževanje in izdelava rezerv
nih delov za zračne kompresorje za 
Jeklarno, Valjamo žice, gradbeni od
delek, 

— redno vzdrževanje sekalnikov 
za odpadni material v HV Bela, 

— izdelava in popravilo polirnih 
krožnikov, valjev, puš in linet za Je
klovlek, 

— izdelava in popravilo ohišij in 
čeljusti za trgalne stroje OTK, 

— spajkanje in uporno varjenje 
tračnih žag, 

— finomehanična dela — vzdrže
vanje in popravilo pisalnih in račun
skih strojev. V prihodnje bo potreb
no sodelovati pri nakupu te opreme 
zaradi poenotenja tipov. 

— izdelava in popravilo rezervnih 
delov po naslednjih postopkih: stru
ženje, reskanje, skoblanje, vrtanje 
tudi mnogokotnih izvrtin (kvadrat, 
šesteTokotno), brušenje (plosko, no
tranje, zunanje, ostro), honanje, 
štancanje, strojno žaganje, gravira
nje in ročna ter kemična obdelava, 
samostojno konstruiranje, določanje 
tehnologije izdelave in popravil. 

Način sodobnejših obdelav z ero
zijskimi, kopirnimi in numerično kr
miljenimi stroji so samo naše sanje. 
Pričakujemo spremembo jeseniške 
železarske miselnosti tudi v prid 
orodjarstvu, saj ne želimo, da bi za
namci spet postali »lopatarji«. 

Pestrost našega dela zahteva viso
ko angažiranost — vsestranskost in 
poznavanje naprav, načinov obde
lav, materialov in tehnologije. Te 
sposobnosti ni lahko pridobiti brez 
nadarjenosti in večletne prakse. 

Primer: če kadrovik pošlje absol
venta CSUI — obdelovalca kovin, je 
s tem zapolnil delovno mesto in že 
takoj pričakuje rezultate njegovega 
dela. Vendar teh ne more biti. Ti ka
dri so strojniško polpismeni. Zakaj? 
Odgovor je v večletni kritiki načina 
izobraževanja v poklicnih šolah. 

V orodjarni imamo še izredno pri
zadeven kader, z delovno in tehnolo
ško disciplino na nivoju, da je lahko 
vzor ostalim. Smo eden redkih od
delkov, k i še uporablja žigosno uro. 
Javno smo povedali, da prevzamemo 
popravilo teh ur. Žal izgleda, da to v 
Železarni nikogar ne zanima. Ni sa
mohvala, če spomnimo tudi na te, da 
se naša prizadevnost kaže v števil
nih predlogih tehničnih izboljšav in 
inovacij ter eksponatov za RAST 
Y U . Več delavcev ima priznanja v 
obliki diplom, bronaste, srebrne in 
zlate plakete za dosežke na tem po
dročju. 

Dogodki na področju sprememb 
nagrajevanja, sprememb v vzdrže
vanju ne kažejo prave motivacije, 
zato smo tudi nezadovoljni. Mogoče 
bi hitreje kaj dobili, če bi se preime
novali iz ORODJAR v ORODJARO-
LOGOOPERATER? Opozorila, ki j ih 
dajemo na samoupravnih delovnih 
skupinah ali sindikalnih skupinah 
in preko naših delegatov organom 
samoupravljanja, so zaman. Na za
postavljenost kaže tudi to, da po naj
novejših razporeditvah, ki veljajo s 
sklepi odbora za delovna razmerja 
od 1. januarja in 1. februarja 1988 
delavci oddelka orodjarne še niso 
razporejeni. Za primerjavo in če je 
bralec sledil opisu navajam, da so 
dela in naloge neposrednega vodje 
dela — delovodje ocenjene s 15. ka
tegorijo in vodje orodjarne s 17. ka
tegorijo. Sklep 11. seje delavskega 
sveta TOZD Tehnične dejavnosti je, 
da se morajo naloge delovodij pono
vno oceniti. Pričakujem skorajšnjo 
in strokovno rešitev. Sprašujem se, 
zakaj neka področja lahko takoj re
šimo. Če primerjam dela in naloge 
delovodje in tehnologa priprave de
la, dajem prednost delovodji zaradi 
neposrednega stika z delom in de
lavci. Pomislimo na sedanje razmere 
v naši delavski (?) družbi. Kdo ima 
vpliv na produktivnost, kvaliteto, 
prisotnost pri delu, porabo potrošne-
ga — režijskega materiala, zadovolj
stvo delavcev? 

Upam, da bo ta spis pozitivno vpli
val na razvoj orodjarstva v Železar
ni. Če je moje mišljenje zmotno, pa 
pričakujem javno obvestilo. 

Vlado Repe, 
vodja orodjarne 

V orodjarni (foto: I. Kučinaj 

Iz pripomb vodje mehanične delavnice na razvojne potrebe, perspekti
ve in možnosti mehaničnih delavnic oziroma njihovih sedanjih oddelkov 

1. A l i bomo orodjarno obdržali v sedanji obliki ali pa ji bomo opredelili 
namen in vrsto dela in opremo, kakršno pač potrebujemo. Sedanja dejav
nost je sestavljena iz: 

a) splošne mehanske strojne obdelave za lastne potrebe oddelka; 
b) strojne obdelave za komplicirane dele in izdelavo rezilnih orodij; 
c) vseh vrst brušenja in ostrilno brušenje; 
d) kovinska galanterija; 
e) graviranje in plaketarstvo; 
f) manjši obseg klasičnega orodjarstva (štance); 
g) ročna popravila preciznejše opreme (ventili, pnevmatski stroji, mazilne 

črpalke, razni instrumenti, embalirna oprema); 
h) finomehanika z vzdrževanjem pisalnih in računskih strojev. 
V orodjarni sedaj dela 26 delavcev, ki dobro in prizadevno opravljajo svoje 

delo. Pri tem pa se v okviru racionalizacije v Železarni pojavijo vprašanja 
kot: 

— Kaj nujno potrebujemo in kaj zmoremo? 
— A l i je toliko različnih aktivnosti v okviru tako majhnega oddelka sploh 

smiselno? 
— A l i bomo v prihodnosti sploh imeli ustrezen kader? 
Pravemu ljubitelju in poznavalcu tehnike taka orodjarna pomeni pravi 

tehnični eldorado, ni preveč operativno obremenjena po obsegu in rokih in 
lahko celo zelo in preveč ugaja. Meni že! Vendar, ali so taki časi, da si to 
lahko privoščimo? Samo v primeru, če jo obdržimo kot zelo praktično orien
tiran strokovni rezervat, ki tak kot je, v teh časih še zelo prav pride pri reše
vanju specialnega pomanjkanja rezervnih delov, kar bi bilo sicer čez noč 
nerešljivo. Svar ocene!? Na drugi strani pa mi je jasno, da je še vsaj na dese
tih mestih po Železarni bolj nujno striči delovna mesta oziroma dejavnosti 
in stalež (skladišča, transport). Konec koncev, ali brusilnica votlic v Žičarni 
ni orodjarstvo?! 

Osebno bi splošno strojno obdelavo v orodjarni bolj podpiral, če bi ne de
lali na normo in z bolj kvalificiranimi kadri, kar bi dalo večjo možnost iska
nja rešitev in izboljšav. Tako pa orodjarno bolj kvari kot ne. 

CSUI J e s e n i c e , enota za i z o b r a ž e v a n j e ob d e l u , ^ 8 2 - 1 7 1 

Računalništvo 1988 
Izdelujemo programe oziroma programske pakete po naročilu za 

delovne organizacije za osebne računalnike I B M PC ali za take, ki so z 
njimi kompatibilni. 

Poleg izdelave programov organiziramo tudi izobraževanje za 
uporabo osnovnih poslovnih aplikacij: 

WORDSTAR: Tečaj je primeren za vse, ki imajo opravka s pisa
njem različnih besedil in jim ni vseeno, kakšno obliko ima njihov do
pis ali poročilo. Tečaj traja štirikrat štiri ure. 

D B A S E III: Tečaj je namenjen vsem, k i delajo z različnimi sezna
mi, evidencami (seznami gostov, delavcev, spisek materiala,...). Tečaj 
traja petkrat po štiri ure. 

AutoCAD: Tečaj je namenjen vsem, ki pri svojem delu izdelujejo 
risbe, strojnikom, metalurgom, gradbenikom, elektroinženirjem,... Če 
znamo uporabljati AutoCAD, lahko risalno desko damo za staro šaro. 
Tečaj traja petkrat štiri ure. 

Razen tega organiziramo tudi tečaj LOTUS 1-2-3, primeren za fi
nančno računovodske delavce, tečaj GW basica, Pascal,... 

CSUI Jesenice, Enota za izobraževanje ob delu, ^ 82-171 

Mimogrede bi rad poudaril še eno poseb
nost povojne dobe. Med obrati Železarne, po
sebno v času izvajanja petletnega gospodar
skega načrta, je vladalo spontano tekmovanje 
za prehodno zastavo sindikata, ki so jo ob 
koncu leta slovesno predali najboljšemu. De
lali smo takrat neprekinjeno na tri izmene, 
pretežno vse nedelje in praznike. 

Podatke o proizvodnji in zadolžitvah smo 
dnevno objavljali na velikih stenskih grafiko
nih v obratih. Člani kolektiva so bili tako do
bro, seznanjeni z rezultati in to pravočasno, 
kar je omogočalo, da smo probleme lahko ta
koj začeli reševati. V Železarju enkrat teden
sko lahko zapišemo le statistične rezultate in 
ugotovitve, za kakšno »boleznijo« boluje pro
izvodnja ali se z njo bori, in pozive za izboljša
nje stanja. 

Ob nekem obisku vzhodnonemškc železar
ne T H A L M A N W E R K K E smo videli na sredi 
valjarne velik semafor, na katerem je bil re
zultat prejšnje izmene, druga in tretja pa sta 
tekmovali za še boljši dosežek tistega dne. Po 
obratih so bile table z imeni racionalizatojev 
in novatorjev, z navedbami, koliko denarja so 
prihranili z izvedbo njihovih predlogov. Slike 
racionalizatorjev v naravni velikosti so bile 
razstavljene po celem mestu na posebnih pa
nojih. Človek je že od. nekdaj nagnjen k tek
movanju, bodisi sam s seboj ali z drugimi za 
čast ali denar in to na vseh mogočih področ
jih. To pri nas premalo upoštevamo pri priza
devanjih za večjo proizvodnjo in izboljšave. 

Tako izpuščamo iz rok ustvarjalnost naših 
ljudi, k i pa jo dobro zna izkoristiti tujina. 

Zanimiva je bila takrat njihova vizija raz
voja. Trgovine v Henningsdorfu, kjer so te va
ljarne, so bile prazne. V izložbah so bile le pa
role, pred vrati živilskih trgovin pa dolge vr
ste ljudi, k i so potrpežljivo čakali, večkrat tu
di zaman, da bi prišli do sadja aLi drugih živil. 

Oprema obratov je bila tehnološko zasta
rela ali zaradi vojne zelo poškodovana. Njihov 
tehnični direktor je v pogovoru dejal, da se 
zavedajo velikih potreb države po njihovih iz
delkih in zato še posebno vzpodbujajo iznajd
ljivost ljudi za hitro izvedljive manjše izbolj
šave in dodelave naprav. Vse strokovne po
tenciale so usmerili v projektiranje novih. Na 
vprašanje, zakaj tako malo dajo za splošni 
standard ljudi, je dejal: »Osnova za izboljša
nje standarda je proizvodnja, ki je danes še 
problematična in zato ne more pokriti potreb 
na vseh področjih življenja. Zaradi tega z vse
mi močmi skušamo predvsem okrepiti izvor 
dohodka, nato pa se bomo lotili tudi ostalih 
programov.« Danes imajo moderno industrijo 
in najboljši življenjski nivo med vzhodnimi 
državami. M i smo naš razvoj pričeli z druge
ga konca. Najprej.smo sirih socialno zakono
dajo, še preden je bila industrija sposobna, da 
bi brez škode za svoj razvoj finančno pokriva
la vsa področja družbenega standarda v zado
voljivi višini. Danes pa moramo socialo spet 
ožiti in se z vsemi silami boriti za moderniza

cijo in dvig proizvodnje, potrebne za prežive
tje.. 

Železarna je na tem področju kljub teža
vam, s katerimi se stalno bori, le uspela vsaj 
delno slediti modernim in naprednim tehnolo
škim tokovom. Sprijazniti smo se morah tudi 
z začasnimi rešitvami. Valjarna žice na Beli 
je kompromis med starim in novim, ker za po
vsem moderno tehnologijo, k i je bila načrto
vana v okviru generalne rekonstrukcije va
ljam, ni bilo več sredstev. Zaradi nizke naba
vne vrednosti je ta del valjarne verjetno že 
amortiziran, toda delati mora naprej. Nespre
jemljivo je pričakovanje rešitve v daljnji ne
gotovi prihodnosti, pri tem pa ne videti pro
blemov pod nogami, ki zahtevajo takojšnje, 
čeprav tudi le delno učinkovite ukrepe. Od
nos, kakršnega bi morah imeti do naprav, k i 
nas preživljajo, bi primerjal z odnosom in 
skrbjo, k i jo imamo do najdražjega člana dru
žine — do avtomobila, ki se mu izteka doba 
uporabnosti. Za novega nimamo sredstev, na 
»teto v Ameriki« ne morem računati, ker je 
sama v škripcih, torej nam ne preostane nič 
drugega, če se še hočemo voziti, kot da leže
mo pod starega in mu skušamo urediti drobo
vje za še neko dobo uporabnosti. Čim bolj star 
bo, tem večkrat bomo morali podenj s klju
čem v roki. S tem hočem reči, da če nismo 
lastniki najmodernejših proizvodnih naprav 
(ki se tudi ne vzdržujejo same), bomo z misel
nostjo »To je zastarelo, problem je rešljiv sa
mo z nabavo novih,« razorožili iniciativnost in 

ustvarjalnost odgovornih ljudi za normalno 
funkcioniranje tega, kar imamo. 

Z modernizacijo valjarne na Beli in kas
nejšo dopolnitvijo je bilo mehanizirano tudi 
tehtanje proizvodnje, vložka in odpadkov pro
izvodnje, kar je dalo večjo verodostojnost 
knjigovodskim rezultatom. S formiranjem 
TOZD je računovodstvo lahko ugotavljalo tu
di finančni rezultat poslovanja valjarne. 

Materialni del poslovanja je bil kar dobro 
kontroliran, ne morem pa tega trditi za obra
čun časa, ki je letno in mesečno predviden za 
proizvodnjo, le govoriti in opozarjati, da so za
stoji preveliki, tistim, ki j im je glavna zadolži
tev preprečevanje in znižanje zastojev, pa ne 
more dosti pomagati. Vsaka zdravniška odlo
čitev o načinu in sredstvih zdravljenja bolezni 
je odvisna od podrobnih raziskav in analiz, ki 
pokažejo izvor in vrsto bolezni. Mogoče pri
merjava ni najbolj posrečena, hočem pa reči, 
da je uspešno ukrepanje odvisno predvsem od 
dobrega poznavanja vseh vrst in vzrokov za
stojev, ne le njihovega odstotka v obratoval-, 
nem času. V valjarni nastane dnevno 5 do 10 
vrst zastojev. Celoletno jih je več sto in nekaj
krat več tudi vzrokov. Evidenčno so sicer str.- . 
njeni na valjavske, mehanske, elektro in dru
ge, predvsem po področjih odgovornosti za 
njihovo sanacijo, premalo pa za operativne 
namene. Že takoj po vojni se je občutila potre
ba, da bi množico zastojev in vzroke zanje, ne 
samo ugotavljali, temveč tudi ustrezno evi
dentirali. Razumljivo, da s »sistemom peš« to 
ni bilo mogoče. Z uvedbo računalniškega si
stema pa je mogoče vsak primer »šaržirati« v 
računalnik, ki naj bi ažurno ali po potrebi vra-
čal tudi pričakovane sumarne informacije za . 
preventivno ukrepanje. 

(Nadalje\-anje ) 
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samoupravnih organih deluje kot članica de
lavskega sveta DO. 

Zato skupščina Skupnosti otroškega var
stva Jesenice predlaga, da se Zdenka Pulec 
evidentira za opravljanje funkcije predsedni
ce skupščine Skupnosti otroškega varstva Je
senice. 

Delegat K S Cirila Tavčarja. 
2. Podpredsednik skupščine — N A D A 

BURNIK, rojena 1941, stanujoča na Jeseni
cah, Cirila Tavčarja 6 — ponovno. 

3. Predsednik zbora uporabnikov — A N 
D R E J A NAROBE, rojena 1943, stanujoča na 
Jesenicah, Razgledna pot 8a — ponovno. 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov — V E R A VOH, rojena 1951, stanujoča na 
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 8 — pono
vno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — O L G A 
P R E Z E L J , rojena 1940, stanujoča na Jeseni
cah, Tomšičeva 107 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — F R A N J A K R E V Z E L , rojena 1958, sta
nujoča v Kranjski gori, Ledine 13 — ponovno. 

Kulturna skupnost Jesenice 
1. Predsednik skupščine — L A D I S L A V 

BRIŠAR, rojen 1943, stanujoč na Jesenicah, 
Tomšičeva 97, zaposlen na Centru srednjega 
usmerjenega izobraževanja Jesenice kot or
ganizator izobraževanja odraslih. 

Ladislav Brišar je delegat K S Edi Giorgio-
ni v delegaciji za kulturo. V skupščini Kultur
ne skupnosti že aktivno deluje v odboru za 
družbenoekonomske in samoupravne odnose 
in mu je v letih 1986 in 1987 tudi predsedoval. 
Svojo funkcijo predsednika je vestno in odgo
vorno opravljal. Redno se je udeleževal tudi 
sej skupščine Kulturne skupnosti Jesenice in 
je skratka seznanjen z vso problematiko kul
turne dejavnosti v občini. 

Poleg delovanja v kulturni skupnosti je 
Ladislav Brišar tudi podpredsednik zbora iz
vajalcev enote PIS za kovinarstvo in metalur
gijo Jesenice. 

Naštete zadolžitve na področju družbeno
političnega delovanja, poznavanje problema
tike kulturne dejavnosti in njegova strokovna 
usposobljenost so vplivale na odločitev članov 
odbora za družbenoekonomske in samoupra
vne odnose, da ga predlagajo za predsednika 
skupščine Kulturne skupnosti Jesenice v na
slednjem mandatnem obdobju. 

Delegat K S Edi Giorgioni. 
2. Podpredsednik skupščine — M I R A M E 

SARIC, rojena 1942, stanujoča na Jesenicah, 
C. m. Tita 3 — ponovno. 

3. Predsednik zbora uporabnikov — 
B R A N K O ALT, rojen 1949, stanujoč na Jese
nicah, Tavčarjeva 10 — ponovno. 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov — A N D R E J ČERNE, rojen 1953, stanujoč 
na Blejski Dobravi 32, — ponovno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — TONE 
K O N O B E L J , rojen 1949, stanujoč na Jeseni
cah, Hrušica 132 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — SONJA P E T E R N E L , rojena 1946, sta
nujoča v Mojstrani, Dovje 122 — ponovno. 

Telesnokulturna skupnost Jesenice 
1. Predsednik skupščine — J A N E Z POLJ

ŠAK, rojen 1945, stanujoč na Jesenicah, Hru
šica 12 — ponovno. 

2. Podpredsednik skupščine — STANI
S L A V P E M , rojen 1947, stanujoč na Jeseni

cah, C. m. Tita 41 — ponovno. 
3. Predsednik zbora uporabnikov — ZVO

NE KOVAČIČ, rojen 1955, stanujoč na Jeseni
cah, Hrušica 120 — ponovno. 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov — BOGOMIR K L I N A R , rojen 1943, sta
nujoč na Jesenicah, Plavški rovt 7/c — pono
vno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — DUŠAN 
R A J G E L J , rojen 1957, stanujoč v Žirovnici 
106 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — JOŽE ZIDAR, rojen 1927, stanujoč na 
Jesenicah, Cesta talcev 8 d — ponovno. 

Skupnost socialnega skrbstva Jesenice 
1. Predsednik skupščine — DANILO 

SVETLIN, rojen 1944, stanujoč na Jesenicah, 
Mladinska cesta 9a — ponovno. 

2. Podpredsednik skupščine — FRANCI 
FON, rojen 1938, stanujoč na Jesenicah, Tom
šičeva 70b — ponovno. 

' 3. Predsednik zbora uporabnikov — A N 
G E L C A MIKO, rojena 1948, .stanujoča na Je
senicah, Ukova 12 — ponovno. 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov — H I L D A ZGONEC, rojena 1930, stanujo
ča na Jesenicah, C. m. Tita 87 — ponovno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — VERO
N I K A B E R G A N T , rojena 1953, stanujoča na 
Jesenicah, Cesta B. Kidriča 11 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — SIMONA A L T , rojena 1951, stanujoča 
na Jesenicah, Cirila Tavčarja 10 — ponovno. 

Stanovanjska skupnost Jesenice 
1. Predsednik skupščine — O L G A KRA-

PEŽ, rojena 1937, geometer, stanujoča na Je
senicah, C. revolucije 7, zaposlena na uprav

nem organu SO Jesenice — geodetska uprava 
kot katastrski referent. 

Olga Krapež je bila v letu 1986 izvoljena 
na skupščini Samoupravne stanovanjske 
skupnosti za podpredsednico skupščine Sa
moupravne stanovanjske skupnosti. 

Kot podpredsednica skupščine se je Olga 
Krapež vse mandatno obdobje aktivno udej-
stvovala pri reševanju problematike v stano
vanjskem gospodarstvu v občini Jesenice. V 
zadnjem tromesečju 1987. leta, ko je ostala 
Samoupravna stanovanjska skupnost brez 
predsednika, ker je bil Božo Pančur na lastno 
željo razrešen funkcije predsednika, je to 
funkcijo prevzela Olga Krapež in jo tudi sedaj 
uspešno opravlja. 

Delegat K S Cirila Tavčarja. 
2. Podpredsednik skupščine — M I L A N 

SVETLIN, rojen 1948, višji upravni delavec, 
stanujoč na Jesenicah, C. 1. maja 20, zaposlen 
na OK SZDL kot sekretar. Milan Svetlin je bil 
na prvi seji skupščine Samoupravne stano
vanjske skupnosti občine Jesenice 24. aprila 
1986 izvoljen za predsednika odbora za grad
njo stanovanj. 

Dejavnost na področju gradnje stanovanj 
je zelo raznolika in zahteva tudi veliko oseb
nega angažiranja pri reševanju vsakodnevne 
problematike. 

Kot predsednik tega odbora je Milan Svet
lin to delo v redu in uspešno opravljal v vse
stransko zadovoljstvo udeležencev pri reševa
nju stanovanjske graditve, oblikovanja cen in 
ostale problematike na tem področju. 

Kot družbenopolitično aktiven delavec in 
ker je tudi do sedaj vse zadolžitve redno in ve
stno opravljal, predsedstvo meni, da bo uspe
šen tudi na tem področju. 

Delegat K S Podmežaklja. 
3. Predsednik zbora uporabnikov — MA

RIJA MIKLIČ, rojena 1939, stanujoča na Je
senicah, A l . Travna 11, — ponovno. 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov — JOŽE MARKIZETI , rojen 1944, stanu
joč v Mojstrani, Delavska 24, — ponovno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — F R A N C 
STEGNAR, rojen 1949, stanujoč v Mojstrani, 
Delavska ulica 9 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev - N E V E N K A GROZINA, rojena 1951, 
stanujoča v Kranjski gori, Bezje 6 — pono
vno. 

Komunalna skupnost Jesenice 
1. Predsednik skupščine — GREGOR V E -

LEPEC, rojen 1940, stanujoč na Jesenicah, 
Bokalova 16 — ponovno 

2. Podpredsednik skupščine — JOŽE ŠLI-
BAR, rojen 1931, stanujoč na Jesenicah, C. 1. 
maja 18 — ponovno. 

3. Predsednik zbora uporabnikov — PA
V E L KRZNARIČ, rojen 1927, stanujoč v Moj
strani, Delavska 19 — ponovno. 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov — A D E M OMANOVIČ, rojen 1940, stanu
joč na Jesenicah, Tomšičeva 60 — ponovno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev-— B R A N 
K O NOČ, rojen 1948, stanujoč na Jesenicah, 
Titova 22 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — MOJCA K O B E N T A R , rojena 1960, sta
nujoča na Jesenicah, Viktorja Kejžarja 25/a 
— ponovno. 
Skupnost za varstvo pred požarom Jesenice 

1. Predsednik skupščine — A N T O N 
V A R L , rojen 1928, stanujoč na Jesenicah, Ce
sta maršala Tita 82 — ponovno. 

2. Podpredsednik skupščine — _ P A V E L 
BURJA, rojen 1943, stanujoč v Žirovnici, 
Breznica 46 — ponovno. 

3. Predsednik zbora uporabnikov — JOŽE 
RAVNIK, rojen 1931, stanujoč na Blejski Do
bravi 31/b — ponovno 

4. Namestnik predsednika — AL OJ Z 
SKOL, rojen 1950, stanujoč na Jesenicah, 
Tomšičeva 83 — ponovno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — JOŽE 
ČEBAŠEK, rojen 1942, stanujoč v Mojstrani, 
Aljaževa 13 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — A L E K S A N D E R KOTNIK, rojen 1929, 
stanujoč v Mojstrani, Aljaževa 2 — ponovno. 

Skupnost za ceste 
1. Predsednik skupščine — JOŽE ZIDAR, 

rojen 1948, stanujoč na Jesenicah, Tavčarjeva 
" lb — ponovno 

2. Podpredsednik skupščine — M A R J A N 
FIŠER, rojen 1951, stanujoč v Radovljici, 
Gradnikova 85 — ponovno. 

3. Predsednik zbora uporabnikov — BRA
NE PRETNAR, rojen 1950, stanujoč na Jese
nicah, Hrušica 58/c — ponovno 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov — M A R K O BRATINA, rojen 1949, stanu
joč v Kranjski gori, Bezje 7 — ponovno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — SLAV
KO LEGAT, rojen 1930, stanujoč v Mojstrani, 
Cesta v Radovno 7 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — JOŽE DOLENC, rojen 1933, stanujoč 
na Jesenicah, Tomšičeva 49 — ponovno. 

Raziskovalna skupnost Jesenice 
1. Predsednik skupščine — dr. BOŽIDAR 
BRUDAR, roj. 1939, stanujoč v Žirovnici, 
Breg 146 — ponovno. 

2. Podpredsednik skupščine — VANJO 
PLEŠ, rojen 1949, stanujoč na Jesenicah, Ko
sova ulica 5 — ponovno. 

Skupnost socialnega varstva Jesenice 
1. Predsednik skupščine — F R A N C BEN

CINA, rojen 1942, stanujoč v Žirovnici, Moste 
31a — ponovno. 

2. Podpredsednik skupščine — M A J D A 
DOBRILA, rojena 1958, stanujoča v Lescah, 
Na Vrtači 15 — ponovno. 

Skupnost za zaposlovanje Jesenice 
1. Predsednik skupščine — BOGOMIR 

A H E C , rojen 1949, stanujoč na Jesenicah, Bo
kalova 17. 

Božo Ahec je v delegatski skupščini občin
ske skupnosti za zaposlovanje Jesenice doslej 
dve leti uspešno in odgovorno opravljal funk
cijo podpredsednika skupščine in bil predsed
nik odbora za razvoj kadrov, zaposlovanje in 
socialno varnost. Znanje in izkušnje, k i j ih 
pridobiva pri svojem poklicnem delu kot vod
ja oddelka za kadre v Železarni Jesenice, in 
izkušnje, ki j ih je pridobil pri predhodnih od
govornih funkcijah, povezuje s problematiko 
zaposlovanja in strokovno sodeluje pri načr
tovanju in realiziranju politike zaposlovanja. 
Jeseniška občina je ena prvih na Gorenj
skem, v kateri se je problem zaposlovanja, za
poslenosti in brezposelnosti močno zaostril, 
zato ocenjujemo, da je Bogomir Ahec s svojim 
znanjem, osebno odgovornostjo in organiza
cijskimi sposobnostmi zelo ustrezen za kandi
data za predsednika občinske skupnosti za 
zaposlovanje Jesenice. 

Delegat K S Staneta Bokala. 
2. Podpredsednik skupščine — V E R A PIN-

TAR, rojena 1949, stanujoča na Jesenicah, 
Tavčarjeva l /a . 

Vera Pintar sodeluje že v drugi delegatski 
skupščini za zaposlovanje in je ves ta čas 
aktivna v delu odborov in v delegaciji kraje
vne skupnosti. V prejšnjem obdobju je bila 
predsednica odbora za samoupravno delavsko 
kontrolo, v prvih dveh letih sedanjega obdob
ja je podpredsednica odbora za razvoj kadrov, 
zaposlovanje in socialno varstvo. Je aktivna 
in odgovorna delegatka, ki bo s svojim organi
zacijskimi sposobnostmi, strokovnim zna
njem s področja zaposlovanja in s široko 
družbeno razgledanostjo lahko zelo uspešno 
vodila odbor za razvoj kadrov in opravljala 
funkcijo podpredsednice skupščine za zapo
slovanje. 

Delegat K S Cirila Tavčarja. 
Skupnost za pospeševanje proizvodne hrane 
in zagotavljanje osnovne preskrbe v občini 

Jesenice. 
1. Predsednik skupščine — K A R E L 

FRANČEŠKIN, rojen 1921, upokojenec, sta
nujoč na Jesenicah, Titova 4/a. 

Karel Frančeškin je bil že predsednik 
skupščine v prvem mandatu delovanja samo
upravnega sklada za pospeševanje kmetij
stva. Je pripravljen prevzeti funkcijo, je se
znanjen s področjem dela, ki je zajeto v inte
resni dejavnosti: kmetijstvo, preskrba, blago
vne rezerve. Je član ŽK, predsednik zveze 
borcev v K S Sava in je skozi to funkcijo vklju
čen v delo sveta in vse družbenopolitično do
gajanje v K S Sava. 

2. Podpredsednik skupščine — MIRO ČI-
ROVIČ, rojen 1943, delavec Železarne Jeseni
ce, zaposlen v TOZD Družbena prehrana, sta
nujoč na Jesenicah^ Titova 96. 

Miro Čirovič v Železarni opravlja dela in 
naloge vodja samopostrežne restavracije in 
kantin. Delo, ki je odgovorno, zahtevno in 
družbeno izpostavljeno, opravlja učinkovito, 
vestno in uspešno. Družbenopolitično je akti
ven v okviru TOZD in v krajevni skupnosti. 
Bi l je delegat delavskega sveta TOZD, cen
tralnega delavskega sveta Železarne, bil je 
član odbora za gospodarstvo, sekretar OO ZK, 
predsednik odbora za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu, član sveta KS , vod
ja delegacije za zbor združenega dela. Sedaj 
uspešno opravlja funkcijo predsednika 10 
ZSS Družbena prehrana in je član odbora za 
delovna razmerja. 

Kmetijsko zemljiška skupnost občine 
Jesenice 

1. Predsednik skupščine — J A K A ŠMID, 
rojen 1923, stanujoč na Jesenicah, Hrušica 
112, upokojenec. 

Jaka Šmid je evidentiran za predsednika 
skupščine KZS občine Jesenice, saj že vrsto 
let aktivno sodeluje v organih te skupnosti. 
Med drugim je tudi predsednik izvršnega od
bora. K Z S je vedno primerno zastopal tako v 
strokovnem kot družbenopolitičnem pogledu. 
Poleg obveznosti, ki j ih je opravljal, se je mo
čno angažiral pri revitalizaciji kmetijskih po
vršin v občini, predvsem v K S Hrušica, kjer 
nastopa največji problem ob posegih v pro
stor pri gradnji karavanškega predora. Poleg 
tega je njegova največja zasluga obnova paš
nika na Hrušanski planini, na kateri se je 
proizvodnja povečala več kot 100 %, v kvalita
tivnem smislu pa še za več. 

Menimo, da je prednost predlaganega de
legata za predlagano funkcijo v tem, da hitro 
reagira na predloge predvsem v situacijah, ko' 
je to potrebno — konfrontacije v prostoru in 
ostala kmetijska vprašanja. Zato ni dvoma, 
da kandidat ne bi izpolnjeval zahtev za pred
sednika skupščine. 

2. Podpredsednik skupščine — A L O J Z LI
POVEC, rojen 1928, natakar, stanujoč v Moj
strani, Zgornja Radovna 18, kmet. 

Alojzu Lipovcu mandat za podpredsednika 
skupščine še ni potekel. Ker statut ni predvi
deval te funkcije, smo na skupščini lansko le
to predlagali spremembo statuta, da se ta do
polni tako, da ima skupščina tudi podpredsed
nika. Za opravljanje te funkcije je bil izvoljen 
Alojz Lipovec, k i tudi že vrsto let prizadevno 
in z zdravo kmečko miselnostjo sodeluje v or
ganih KZS . B i l je tudi že predsednik IO KZS. 
Aktiven je tudi pri PS Radovna. V času njego
vega sodelovanja so površine v Radovni dobi
le večjo proizvodno sposobnost. Tu se je ure
dil skupni pašnik ter izvedlo več malih melio
racij, za kar ima največ zaslug prav Alojz L i 
povec. 

Skupnost pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja 

1. Predsednik zbora delegatov — M A R I N 
K A ŠOLAR, rojena 1952, stanujoča v Rado
vljici, Nova vas 3a — ponovno 

2. Podpredsednik zbora delegatov — 
A L E K S A N D E R KOVAČ, rojen 1929, stanujoč 
na Jesenicah, Titova 82 — ponovno 

Alojz Kalan, 
predsednik O K SZDL 
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PREDLOG 
možnih kandidatov za nosilce 
individualnih funkcij 
v skupščinah DPS in SIS v občini 
Jesenice 

Koordinacijski odbor za kadrovska vpra-
anja pri P OK SZDL Jesenice je na svoji seji 
. februarja 1988 oblikoval seznam evidenti-
anih možnih kandidatov za nosilce individu-
lnih funkcij v skupščinah DPS in SIS v obči-
i in republiki. KO je ugotovil: 

— da je večina sedanjih nosilcev indivi-
ualnih funkcij evidentirana ponovno, 

! — da je 15 (petnajst) dodatno evidentira
nih za nosilce individualnih funkcij v skup-
Sčini SIS v občini, 

— da je 1 (eden) dodatno evidentiran za 
iredsednika predsedstva SR Slovenije oz. 
lana predsedstva SR Slovenije. 

Na podlagi skupnih ocen skupščin oz. 
strežnih organov skupščin o delovanju v 
reteklem dvoletnem obdobju, programskih 

l smeritev in predlogov (objavljeno gradivo v 
(ELEGATU Skupščine občine Jesenice št. 16) 
e koordinacijski odbor za kadrovska vpraša-
ija oblikoval naslednji predlog možnih kan-
lidatov: 

Skupščina občine Jesenice 
1. Predsednik Skupščine občine — J A K O B 

1EDJA, rojen 1928, stanujoč na Jesenicah, 
m. Tita l / a — ponovno. 
2. Podpredsednik Skupščine občine — A L -

5INA SERŠEN, rojena 1943, stanujoča na Je-
enicah, Cirila Tavčarja 3b — ponovno. 

3. Predsednik zbora združenega dela — 
ZDENKO CUND, rojen 1949, stanujoč na Ble-
: u, Alpska cesta 15 — ponovno 

4. Podpredsednik zbora združenega dela 
- MILOŠ PIŠČANEC, rojen 1940, stanujoč 
la Jesenicah, Prešernova 23 — ponovno. 

5. Predsednik zbora krajevnih skupnosti 
- JANEZ JELINČIČ, rojen 1943, stanujoč v 
^odkorenu 45 — ponovno. 

6. Podpredsednik zbora krajevnih skupno-
ti - A H M E D TELALOVIČ, rojen 1949, sta-
mjoč na Jesenicah, Hrušica 151 — ponovno. 

7. Predsednik družbenopolitičnega zbora 
- VLASTA VIDIC-Angelca, rojena 1925, sta
nujoča v Žirovnici, Selo 7 — ponovno. 

8. Podpredsednik družbenopolitičnega 
zbora — JOŽE ŠTRAVS, rojen 1946, stanujoč 
na Jesenicah, Cesta bratov Stražišar 17 — po
novno. 
Samoupravne interesne skupnosti 

Občinska zdravstvena skupnost Jesenice 
1. Predsednik skupščine — D A N I E L AŽ-

MAN, rojen 1953, stanujoč na Blejski Dobravi 
17 b, — ponovno. 
I 2. Podpredsednik skupščine — A L M A 
BERNIK, rojena 1943, stanujoča v Žirovnici, 
Selo 40 — ponovno. 
I 3. Predsednik zbora uporabnikov — MA
TEVŽ M A L E J , rojen 1941,"stanujoč na Jeseni
cah, Cesta revolucije-7 — ponovno. 

4. Namestnik predsednika zbora uporabni
kov - V A N J A SIMEONOV, rojena 1955, sta
nujoča na Jesenicah, Cesta maršala Tita 41 — 
ionovno. 
[ 5. Predsednik zbora izvajalcev — dr. BRA-

NIMIR ČEH, rojen 1946, stanujoč v Radovlji
ci, Ulica Simona Gregorčiča 19 — ponovno. 

6. Podpredsednik zbora izvajalcev — dr. 
ŽDRAVKA MEŽEK-KOMAN, rojena 1951, 
stanujoča v Žirovnici 107 — ponovno. 

Izobraževalna skupnost Jesenice 
1. Predsednik skupščine — A N T O N A R H , 

rojen 1929, stanujoč na Blejski Dobravi 58, — 
ponovno. 

2. Podpredsednik skupščine — V E R A 
GARTNER, rojena 1939, stanujoča v Mojstra
n i . Pod Grančiščem 10 — ponovno. 

3. Predsednik zbora uporabnikov — OTON 
PESTOTNIK, rojen 1937, stanujoč na Jeseni-

. cah, Cesta maršala Tita 3 — ponovno. 
4. Namestnik predsednika zbora uporabni

kov - MATJAŽ. DOLŠINA, rojen 1952, stanu-
i joč v Kranjski gori, Bezje 5 — ponovno. 

5. Predsednik zbora izvajalcev — M A R I J A 
LIČOF, rojena 1941, stanujoča na Jesenicah, 
Cesta maršala Tita 71 — ponovno. 

6. Namestnik predsednika zbora izvajal
cev — LADO BRISAR, rojen 1943. stanuje na 
Jesenicah, Tomšičeva 97 — ponovno. 

Skupnost otroškega varstva Jesenice 
1. Predsednik skupščine — Z D E N K A PU

LEC, rojena 1952, višji upravni delavec, sta
nujoča na Jesenicah, C. m. Tita 75, zaposlena 
v DO Gorenjska bolnišnica, TOZD Splošna 
bolnica Jesenice kot tajnik samoupravnih or
ganov. . 

Zdenka Pulec je v letih 1986—1987 uspe
šno vodila odbor za razvoj družbenega var
stva -otrok skupščine Skupnosti otroškega 
varstva Jesenice in je z dejavnostjo in proble
matiko, na področju družbenega varstva otrok 
dobro seznanjena. Njeno aktivno delo v odbo
ru, strokovna izobrazba in sposobnost pri vo
denju sej so odločilno vplivali na izbor predla
gane kandidatke. Poleg funkcije v skupnosti 
|e Zdenka Pulec aktivna tudi v družbenopoli
tičnih organizacijah, in sicer kot članica OK 
pCS, članica predsedstva OK SZDL, članica 
Izvršilnega odbora pri predsedstvu OK SZDL 
'jn članica sekretariata OO ZK v TOZD DS. V 



Razgovor s pesnikom 
Valentinom Cundričem 

Poznavanje Cundričeve poezije je verjetno širok pojem. Cundrič takore-
koč ustvarja že trideset let, ima obsežen opus pesmi in proze, dram in kritik; 
zato je vsako njegovo delo, ki zagleda svetlobo dneva, nujen in potreben po
daljšek v verigi plodnega ustvarjanja. Zadnje, kar smo lahko prebrali (ne 
moreš pa zaobjeti celotnega teksta pri prvem branju), je SVsv. O sonetnih 
vencih, klasičnih, ne bom razpravljala, saj se mi ponuja možnost, da spo
znam SVsv, kar pa je redkost, tako v Sloveniji kot v svetu. 

Pesnik se je prijazno odzval na moja vprašanja in pred nami so njegovi 
odgovori. 

Valentin Cundrič 

Lotili ste se novega soneta — svo
jega. Iz klasične šole sta najbolj po
znana italijanski in angleški sonet. 
Posegate pa, inovativno, v področje 
petja pesmi, ki lahko prestrukturira 
prejšnje zgradbe. Verjetno je pri 
SVsv treba vztrajati v posamičnem 
sonetu pri 14 verzih, ne glede na to, 
kako so grupirani v kitice, ker so ta
ko ah tako podvrženi zakonu poet
skega obrata. 

Soneti iz leta 1972 imajo klasično 
obliko, kakšen je novi SVsv in zakaj 
je oblika in napetost tako drugačna? 

Razvrstitev kitic v sonetu ni ne 
italijanska ne angleška. Kitice si 
sledijo tal:o: 5+5+4. Opustil sem 
4+4+4+2, razen v sonetu, ki ga je 
treba odkriti. 5+5+4 temelji na at
lantskih kultih o božiči, ki ima pač 
število 5 za prestol. Pa ni le to. Rime 
abxba, cdydc, efef nudijo v x in y 
nesluteno svobodo. Ob kitici, ki je 
nova, in s kitico, ki je tipično slo
venska, je lahko uresničevati poet
ski obrat in napetosti, ki so v sonetu 
predpis in zakon. Dvodelnost, ki jo 
sonet mora vsebovati, je življenje sa
mo. Venec s tako razvrstitvijo rim 
sem že napisal okrog leta 1977, pre
bran je bil v Literarnem nokturnu, 
njegov ostanek je Torzo v Vrčih, pe
sem iz petih verzov: 

V votlini dni 
je luč prižgana b 
v spomin na Pesem x 
Si luči hrana, b 
Tvoj lik gori. a 
Prva kulminacija sonetnega ob

dobja so SONETI iz leta 1973, to je 
' moj prvi sonetni venec sonetnih 

vencev. 
Formalna zgradba SVsv mora biti 

logična; obvladuje jo število 14. ki 
ima magično vrednost, kar sem že 
pojasnil v Pibernikovi knjigi dopi
sovanj. 14 je vencev, ki imajo po 14 
sonetov. Teh 196 sonetov producirá 
15. sonetni venec, ki je magistralni 
in iz 14 sonetov. Teh 14 sonetov pro
ducirá magistrate, ki je postavljen 
na začetek knjige kot motto. Moto je 
iz 14 verzov, kijih regulira aktrostih 
kot njihov 15. verz. Se pravi: ob 14 
vencih 15. venec; ob 14 sonetih 15. 
sonet; ob 14 verzih 15. verz. To pet
najsto je v resnici opetnajsteno: ni 
tretirano kot najvrednejši kos tek
sta, saj je celo izpuščeno tam, kjer bi 
lahko bilo tiskano z debelimi črka
mi. Venci so namreč brez magistral
nega soneta. Tudi magistrale magi
stralnega venca je od venca odtrgan 
motto teksture. Kako to? To je kon
strukcijska izkušnja, noben sonet se 
grafično ne sme ponavljati, ker le 
tako se tekst kot celota presipa hori
zontalno, vertikalno in kot v klepsi-
dri. 

V sonetih (1973) je berljiva forma 
shakespearovskega soneta. 

Shematsko in obredno pa se SVsv 
močno oddaljuje od prvega SVsv, saj 
je motiv in ritem popolnoma druga-
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SONETNI VENEC 
SONETNIH VENCEV 

VALENTIN CUNDRIČ 

čen. Je to mitizacija brez bogov — 
morda pesnik kot človek in rod — ti
sti moment, ki vas je privedel do te 
mogočne pesnitve? 

Ritmični sunki so v novem SVsv 
močnejši kot v prvem, čeprav gre v 
prvem za zasajanje nožev v hrbet, 
kar je preberljivo iz akrostiha STO 
NOŽEV V HRBET, vendar so v pr
vem SVsv sunki prestreženi v shemo 
4+4+ 4+ 2, se pravi v tri simulirane 
ljudske kitice, kar blaži realije; v 
drugem SVsv pa je imanenten med-
vrstičnemu prostoru samo za pozna
valca smrtni stralv, krvavi pot in 14 
postaj trpljenja, nevedni bralec hodi 
skoz oplete tekste v prepričanju, da 
je nekje na koncu lepota in dobrota, 
ne glede na to, da shema 5+ 5+ 4 sa
ma po sebi dviga cestni prah do oči 
in zbira oblake ter da posebno verzi 
x in y cefrajo črko kot glas in bero
čega na dvoje. Tudi akrostih NA 
GORI DAN IN NOČ skriva v sebi di-
hotomske etape, saj ni le seštevek 
časovnih določil je tudi preizkus. 

S tretjim vencem, v tretjem verzu 
se lomi sonet skozi sonete — pre
makne steno besede, da zastane dih 
in postane dvojna — beseda in pe
sem, beseda in verz; tako da si ob 
branju lahko predvidel tudi slikovno 
retrospektivo. Je to spomin in sa-
kralnost pesmi kot potrditev gibanja 
besede med božjimi znaki in člove
škimi glasovi? Je morda to boleča 
preizkušnja življenja ah sen pred 
vrati, k i se jim pravi — zadnja ah 
sončna? 

Skoz tretji venec (III) se lomi mot
to prvega SVsv. s čimer je podkre
pljena nuja prostorskega branja 
obeh sonetnih vencev sonetnih ven
cev hkrati. Vse to, kar pesniško sli
kate v spremljevalni aranžma, je 
bolj podzemni hodnik med obema 
dolgima teksturama (od leta 1973 do 
leta 1987 je 14 let) in ta hodnik gre 
skozme. Takih skritih sonetov ali 
podtaknjenih je v tem SVsv več. Na 
ta način sem vencem dodal dodatno 
cateno. 

V četrtem sonetu, ki naj bi bil sa
mo logično in tematsko nadaljeva
nje tretjega soneta, se bralec lahko 
sooči z novo vsebino. Prejšnji verzi 
napovedujejo »besedožalca«, ker se 
nam ponuja spet nova skrita pesem 
in rastoče hrepenenje iz besede v 
verz, iz želje v hotenje, iz prahu v 
oblak in nazaj v Besedo, k i je beseda 
bogov. Je sintagmatični pristop sa
mo model, za katerim se skriva po
menski superlativ, je zodiak (ki je 
vaš in samo vaš in torej doživi meta-
morfozo oziroma paradigmatski 
krog), veriga, k i se ne prepleta z ve
rigo oz. cateno soneta, ker se samo 
grupira v sonet? 

Skriti soneti so predvsem pesmi 
za sebe in hkrati del celote. Iz zodia
ka nastaja nadaljevanje SVsv (pisa
no in continuo, kot proza): Verba Ar-
hana Humana ali Heglov sonet, S 
svojim zodiakom sem zajel samega 
sebe iz sebe. 

V vsem vašem ustvarjanju je pri
soten asociativen pristop, odslikave, 
ki se spreminjajo v simboliko in sim
biozo življenja, pa so verjetno pogo

jene tudi s tem vzorcem. Tako ima 
verjetno Poerunhajevida svoje aso
ciativno sporočilo in draž gorenj šči-
ne, je to res? 

V lastno ime Poerunhajevida sem 
združil več svetih besed, kot nekoč v 
Radravardarja; tokrat gre za besede 
Perun, erhaj in Vida. 

Zodiak vsebuje 12 znamenj, vaš 
zodiak (razvit do popolnosti) pa ima 
14 znamenj, k i so človeški moment 
in presegajo običajna poznana ob
dobja. Je metamorfoza na ta način 
nujna, ah je to poseben znak v verigi 
soneta? 

V SVsv je izdelan zodiak: 
gospod, 
tlačan, 
čuvaj, 
birič, 
drvar, 
vojak, 
kovač, 
mrlič, 
jetnik, 
sodnik, 
vrtnar, 
krvnik, 
petkač, 
berač 
Ta zodiak doživi metamorfozo, in 

sicer OLESENITEV V KRIŽEV POT v 
VII. vencu. 

12 znamenj zodiaka je posledica 
babilonizacije Sredozemlja, bolj 
omikani narodi so v tistem času po
znali 14 znamenj zodiaka. 14 je tudi 
Davidovo in svetopisemsko in budi
stično ipd, število. 

Napisati SVsv v slovenskem pro
storu, v času in razmerah, k i sloven
ski poeziji ni preveč naklonjen 
(kljub postmodernizmu), je junaško 
dejanje in presega moči običajnega 
človeka. Kakšni navdihi so nujni za 
tako mogočno pesnitev, da ste še 
vedno vztrajali ob svojem modelu in 
estetskem in pesniškem fundusu in 
mitoloških razrešitvah? 

Duhovnozgodovinsko se ne bom 
zmotil, če trdim, da je človek danes 
zelo osamljen, preveč, da bi to zlah
ka prenašal zgolj kooperativno, pa 
se nagibamo ne le v panteizem, tem
več že kar v poganstvo, ko je človek 
odkrival draž črke in čar glasu. Be
seda, ki jo šepeče samota in krik, ki 
se utrga tišini iz grla, preglasita v 
človeku nenehni dojenčkov jok. To 
je tisti neutolažljivi jok, ki mu niti 
bogovi niso ubežali. In se mu tudi 
človek ne odreka, rad pa ga občasno 
utiša z internim in kratkotrajnim 
užitkom. Vzhičenje nad mislijo, pre
točeno v stavek, je že tak užitek, ki 
meji na zanos. V čutu sta misel in 
beseda sestri, plesalki prastarih ple
sov zvezd stalnic in sonca ter lune. 

Akrostih NA GORI D A N IN NOČ 
je mogoče aluzija na pesnikovo 
»spreminjanje na gori«, morda ima 
pomen, za katerega ne vemo, lahko 
je tudi predznak za daljšo pesnitev, 
ob kateri se pesnik nasloni nase in 
na razodetje. Iz mitologije nam je 
poznano spreminjanje na gori, ver
jetno pa ima tudi sakralni in daritve-
ni moment. Je gora mogoče vaša He-
lixgora iz daljšega proznega teksta 
pod istim naslovom? Al i je to pesnik, 
ki naj bi bil istočasno darovan in da
rovalec? 

Prav to zadnje: pevec in petje, dar 
in oltar, potnik in pot! Imanentno 
spreminjanju, ki ga je pesnik dele
žen, je srečanje s Pesmijo samo, z 
Odstrtim božanstvom, ki se bo spet 
zastrlo in s Ciljem, Moj odgovor na 
zakaj in čemu je samo: živeti ni pre
več. Akrostih NA GORI DAN IN 
NOČ ni sestavljen kot STO NOŽEV 
V HRBET iz aktantov, temveč iz 
dveh tematskih prislovnih določil. 
Kot dobesedna sintagma se akrostih 
v SVsv pojavi v 2/X, 3/X in 10/XV, 
pač po predpisih katene, v kateri je 
akrostih verz. Torej štirikrat, če upo
števamo pozicijo v mottu. 

Poudarjeni samostalnik GORA se 
pojavlja skoz venec takole: 
motto Na gori zvezdne line. 
1/1 Na gori zvezdne line. 
14/1 Na gori zvezdne line. 
10/1 Oprtan s sveto goro. 
3/II Pod goro bo hudo. 
10/111 Zagorski bog bo spregovoril 
2/VIH vkoreninjen v gorski sneg 
1/X Na gori spremenjenje 
2/X Na gori spremenjenje 
2/X Na gori dan in noč 
3/X Na gori dan in noč 
11/XI Bom gora gmajnasta 
13/XIII Na gori zvezdne line 
14/XIII Na gori zvezdne line 
13/XIII Tam za goro! 
(tudi v skritem sonetu) 
4/KIV Na gori spremenjenje 
1/XV Na gori zvezdne line 

10/XV Na gori spremenjenje, 
(na gori dan in noč). 
15/XV Na gori zvezdne line 
Kot akrostih Na gori dan in noč 

A L i ima vse to kakšen globlji po
men? Seštevek da število 22. 22 je 
mitsko število. Je zgradba plod pre
misleka ah navdiha? 

V prvem SVsv (1973) se 22 - krat 
ponovi verz KAKO JE ČUDEN TALE 
SVET — Ponavljanje je bilo lahko 
načrtovano do 22, saj je blizu pota-
knjeno. V novem SVsv ima pojav 
resnično drugačen vzrok, pogoj in 
pomen (vsaj zame), ker je GORA 
22 - krat zapisana po notranji logiki 
prostorskih odnosov, ki jih gora kot 
krajevno določilo, predmet, prila
stek ali kot soosebek ustvarja. 22 je 
namreč mitsko in regulacijsko števi
lo, poznano iz taroka in iz soneta z 
dodatkom. 

Kolikokrat peta pesem je motto 
SVsv? 

V zvezi s semantizacijo oblike 
SVsv naj pripomnim, da je namig na 
sedemkrat peto pesem v 

sedemjob l/I; 
sedem mrtvecev 13/VT; 
sedem lepih travnikov 14/VI; 
sedem večnih vzglavnikov 14/VI; 
sedemjezemik 14A1II; 
sedemjob 8/XV; 
sedemsin 7,10/11; 
sedemzet 7,10/11; 
A h bi še kaj radi povedali? 
Ponujajo se raziskave: 

omamentalni verz; 
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simulacija ali stilizacija ljudske pi 
srni oziroma perikopa; 
proporc catene; 
koherenca in rekurenca; 
kaj je z odsvitavanjem teksta, ki, 
poznamo iz prvega SVsv; 
skriti soneti 

Za vse to ni časa ne prostonso s 
kljub temu bi rada nekaj vašijje 2 
sklepnih misli o vašem odnosu d<ber 
Pesmi. sku 

Slovenska zavest o bivanju in kr | ^ 
vid je drugačna, kot je recimo egip, 
čanska. Set ubije Ozirisa in se nj 
kesa. Slovenske ljudske pesmi s,zbc 
polne povračilnih sporočanj: doijeli 
pade, omedli, svojo dušico spust.ki: 
Najbolj je razvidna slovenska dušU^kcn 
v usodi Zarjice in Sončice. Tu so h, tise 
renine slovenskega samomora. A,jon 
glede na to, da pravijo, da je ni « 
usoda usodna. 

Predanost Pesmi temelji na ven n c n 

vanju, da je Pesem moč, ki je tuai^ 
groba zavrnitev ne omaje, in zakla< m e 

ki se ga ne prodaja, še manj fcuj}jme 

res je to čuden zaklad Slovenije. o m 

Simbiozno zlitje s Pesmijo, ki ji • 
ime tudi arhangel je v tej tetste-tek 
uresničeno. Mitska situacija pa do m u 

voljuje vsemogoča analogna in opc \ 
zicijska razmerja med besednim, 
formulacijami. Tekst je delno mag-^P1 

čen. Mitsko izkušnjo proizvajam kt do1 

pesnik sam. Tu mislim na besedi P a l 

fond s podaljškom -trga in na bese 
de -konje, ki so tipos stvarnika, Pt S a 1 

sem pa ob regenezi njegova Modras 
Sonja Korantar 
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Sabotaža 
»Jaz sem za to,a je vsa zažarela 

Majda. 
»Kje imaš pasoš?« 
»Doma. Zakaj pa pasoš?« 
»Zapeljala se bova čez mejo.« 
»Bova nakupovala?« 
»Seveda. Naroči kot običajno, 

da me nadomešča komercialni.« 
»Pokličem tudi šoferja?« 
»Ne, sam bom vozil, kaj bi se 

morala ozirati še na nekoga.« 
»Dobro, spotoma bova vzela 

moj pasoš in nekaj drugega bom 
vrgla nase. Takoj bom vse uredi
la,« je rekla in odvihrala. 

Hren je počasi še enkrat pogle
dal vse znane stvari v pisarni, 
vstal si oblekel površnik in se 
naslonil na mizo, da se umiri, 
kajti za grlo ga je grabil strah, 
kakršnega že dolgo ni občutil <t 
mu je bil dobro znan,- strah, ki ga 
je vedno pehal da je bil korak 
pred drugimi. Držal je za kljuko 
in se še pomišljal potem se je na
enkrat odločil zavedajoč se', da 
nima druge izbire, da je vsak tre
nutek dragocen. Odprl je vrata in 
vprašal: 

»Urejeno?« 
Majda mu je potrdila in odšla 

sta. Ko sta se peljala skozi mesto, 
je Majda vprašala, če ima sam 
vse dokumente pri sebi. Pritrdil ji 
je. Ustavila sta se samo pri njej 
doma in odbrzela naprej. 

»Kaj ko bi šla raje v Italijo,« je 
predlagala Majda. 

»Ne, v Avstrijo greva,« jo je 
osorno zavrnil da ga je presene
čeno pogledala. 

»Tudi prav, zlat si« je takoj po
pustila Majda. 

Hren je gnal avto, kot bi mu šlo 
za glavo in čez pol ure sta bila že 
na Korenskem sedlu in brez težav 
sta prešla državno mejo. Majdi je 
udaril v nos vonj po potu in po
gledala je Hrena, kateremu se je 
obraz svetil od potnih kapljic. 

»Kaj pa ti je? Ali si bolan?« je 
vprašala. 

»Pa mi res ni preveč dobro. Ta 
sprememba višine vedno slabo 
vpliva name. Je že precej bolje. 
Tam v predalu je osvežilec. Podaj 
mi ga, da se malo osvežim,« ji je 
odvrnil 

Hrenu je res odleglo, ko sta se 
spustila v dolino in prišla na gla
vno cesto, ki na eno stran vodi 
proti Beljaku in na drugo proti 
Italiji. Kmalu je zapeljal na levo 
in ustavni pred banko. 

»Bova menjala?« je zanimalo 
Majdo. 

»Danes ne bova menjala,« je 
rekel Hren in iz žepa vzel čeko
vno knjižnico in izpolnil ček za 
nekaj tisoč šilingov. »Tu imam 
odprt majhen račun,« je pojasnil. 

»Ti me vedno presenetiš, če
prav mislim, da te dobro po
znam,« je občudujoče rekla Maj
da. 

»Boš šla ti po denar?« 
»Lahko, a raje vidim, če greva 

skupaj.« 
»Kar sama pojdi jaz moram v 

stranišče. Vzemi torbico, če bodo 
zahtevali pasoš.« 
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»V tovarni so mi rekli, da j 
Hren na službenem potovanju, 
je rekel Jože, ko se je oglasil p~ 
Olgi. da pozve, če je kaj povezan, 
s Hrenom. 

»Kakor vidite, se že danes se 
Um iz te hiše,« je Olga pokazali 
na kovčke. 

»Zakaj, vam je Hren odpovedc 
gostoljubje?« se je Jože delal ne 
vednega. 

»Hren je menda odletel na ju: 
v toplejše kraje, kjer ni toliko rc 
dovednih ljudi.« 

»Kam je odletel?« 
»Ja kakšen kriminalist pa šti 

da ničesar ne veste. Včeraj je 
svojo zvesto tajnico odšel v Ai 
strijo in jo tam pustil sredi cesii 
sam pa se je odpeljal naprej 
Italijo. Kaj ni to zadosten vzroi 
da se selim?« 

»Kaj ni ta hiša prodana?« 
»No, nekaj pa le veste,« se 

očitno ironično nasmehnila O 
ga. 

»Od kje pa ste vi tako dobr 
obveščeni?« 

»Mladenič, vašemu -rrti I 
nu sem dovolj zgodaj : • s "• 
da Hren nekaj name~-.<\„ oa ;:• 
gleda, da ni dosti r-'r\. icnvf 
moje sumnje.« 

Skupaj sta izstopila iz avta iT; 
Majda je odšla v banko. Hren pq 
je vstopil v restavracijo poleg. 

Hren se je dokaj hitro vrnil i 
restavracije, sedel v avto in odpe 
Ijal, da so gume zacvilile na as
faltu. Prav takrat je na prag ban
ke prišla tudi Majda in v rokah /c 

držala šop bankovcev. Gledala jt 
za odhajajočim Hrenom in spre: 
ni ničesar razumela, a kmalu /: 
je preblisnila zla slutnja, ko ji 
avto zavil proti Italiji. Tokrat 
pot oblil Majdo. V pobledelih rt 
kah je stiskala bankovce in s stu 
njenimi ustnicami nejeverno gh 
dala avto, ki ji je kmalu izgin 
izpred oči. 

Tako jo je dobil Jože, ki mu -
uspelo, da bi ju dohitel do mej: 
pa tudi bolje je bilo tako, ker g 
pod nobenim pogojem ne bi mc 
gel prijeti. A za njim ga je gnal 
želja, da potrdi svojo slutnjo, i: 
je ni mogel dokazati, gnala če 
državno mejo, kjer je že imel zve 
zane roke. 

»Kaj gledate, tovarišica Me
da?« je Jože vprašal. 

»Gledam, kako je ušla podlas 
ca, katere ne bomo več videli, kc 
ko so se odpeljale vse moje sanji 
in upanje. Še enkrat me je krer 
ko izkoristil za svoje umazan 
namene in jaz sem mu celo verje 
la.« 

»Vas lahko odpeljem domov: 
se je ponudil Jože. 

Brezvoljno je šla za njim v a: 
to, še vedno stiskajoč šop bar 
kovcev v roki. Ko pa je Jože : 
odpeljal, je odprla okno, vrgla dt 
nar ven in si obrisala roke z osve' 
žilnim robčkom. 

Jože ni nič rekel, samo malo s 
je nasmehnil in gledal predse n 
cesto. 



' e 

fca, 

ŽELEZAR 11 

NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 

• Predsedstvo O K Z K S Radovljica je 11. februarja obrav
navalo predlog poročila za leto 1987 in programskih usmeritev 
občinske organizacije Z K v letu 1988. Gradivo je pripravila po
sebna delovna skupina, ki jo je imenoval občinski komite za 
programsko sejo, k i bo v drugi polovici marca. Sočasno bodo 
opravili tudi nadomestne volitve članov komiteja, k i bodo za
menjali tiste, ki niso upravičili pričakovanja s svojim delom. 

• Na 21. seji predsedstva občinskega sveta ZSS Radovlji
ca 15. februarja so najprej sprejeli stališča do posameznih točk 
dnevnega reda 14. seje družbenopolitičnega zbora OS Radovlji
ca, nato pa so pregledali gradivo za letno sejo občinskega sveta 
ZSS, ki bo v torek, 23. februarja. Na seji so razpravljali tudi o 
stavkovnih pravilih, ki so bila objavljena v Delavski enotnosti 
22. januarja 1988. 

• V vseh OZD radovljiške občine potekajo od 10. do 26. 
februarja razprave v osnovnih organizacijah sindikata in na 
zborih delavcev o lanskoletnem gospodarjenju pred sprejema
njem zaključnih računov za leto 1987. Na razpravah sodelujejo 
tudi predstavniki občinskih DPO, skupščine in izvršnega sve
ta. V ta namen je občinski svet ZS že v januarju razposlal raz
pored obiskov in imena predstavnikov imenovane skupine za 
obiske v posameznih OZD. 

# Za spremljanje javne razprave in redakcijo pripomb in 
dopolnil k predlaganim amandmajem ustave SFRJ je predsed
stvo OK SZDL Radovljica imenovalo petčlanski koordinacijski 
odbor v sestavi: Kemal Alibegovič, Miro Birk, Boris Šetina, Bo
go Košnik in Eva Štravs, tajnica pa je Milana Tomazin. 

9 Od polovice februarja do konca aprila letos bo občinski 
svet zveze sindikatov Radovljica organiziral za predsednike 
vseh osnovnih organizacij družbenopolitično usposabljanje v 
različnih oblikah. Skupaj z republiškim svetom ZSS bo zagoto
vil udeležbo predsednikom osnovnih organizacij sindikata z 
nad 400 člani na enomesečni politični šoli; na devetdnevni ob
činski politični šoli za predsednike OO ZS z več kot 100 člani, 
enodnevno usposabljanje za ostale predsettnike OO ZS in nji
hove namestnike ter tečaje za usposabljanje članov izvršnih 
odborov OO ZS in KOO ZS, ki bodo trajali pet šolskih ur. 

• Na Delavski univerzi Radovljica se je za višjo upravno 
šolo v prvi letnik do roka prijavilo že nad 130 kandidatov, k i 
bodo študirali ob delu. Oddelek v Radovljici sodi v pristojnost 
matične Višje upravne šole Ljubljana. Večina prijavljencev že 
zdaj opravlja dela in naloge, ki zahtevajo tovrstno izobrazbo. 
Pripravljalni seminar za vpis na VUŠ pa zdaj na Delavski uni
verzi Radovljica obiskuje 26 kandidatov, ki nimajo dokončane 
srednje šole pete stopnje zahtevnosti. Razen tega na Delavski 
univerzi že poteka nadaljevalni program izobraževanja za pri
dobitev naziva obratni strojni tehnik — tehnolog. To šolo obi
skuje 33 slušateljev. 

• V krajevni skupnosti Radovljica z nad 6.500 prebivalci 
imajo še mnogo težav s preskrbo. Zavoljo tega so predstavniki 
sveta K S in potrošniškega sveta sklicali posvet z vodilnimi 
predstavniki vseh trgovskih delovnih organizacij, ki imajo pro
dajalne na območju radovljiške K S . Izmenjali so mnenja o 

problemih obratovanja in preskrbe prebivalcev in se dogovorili 
o postopnem odpravljanju težav. Predstavniki Murke Lesce, 
Špecerije Bled, Živila Kranj in Merkur Kranj so v razgovorih 
pokazali veliko razumevanja za sodelovanje s svetom K S in 
obljubili svojo pomoč tudi na drugih področjih programa raz
voja te krajevne skupnosti. 

© Center za mladinsko prostovoljno delo pri O K ZSMS 
Radovljica je pred kratkim razčlenil možnosti za udeležbo 
mladincev in mladink iz radovljiške občine na letošnjih mla
dinskih delovnih akcijah. Člani centra so ugotovili, da je pro
stovoljno delo v krizi, saj v občini ne uspejo zbrati za akcijo ni
ti 40 mladih v brigado. Letos bodo skušali poslati na eno repu
bliško akcijo vsaj 15 brigadirjev. Da bi poživili zanimanje za to 
mladinsko dejavnost, bo center organiziral v vseh osnovnih or
ganizacijah ZSMS posebne propagandne prireditve v obliki vi-
deo produkcij in razgovorov. 

• Ob štiridesetletnici organiziranega lova in obstoja Lov
ske družine Bled so njeni člani zadnjo januarsko soboto slove
sno izročili namenu društveni dom. Dom so zgradili večinoma 
s prostovoljnim delom nekaterih lovcev in s prispevki članov 
in prijateljev družine. Opravili so nad osem tisoč delovnih ur; 
pomoč pa so j im v materialu nudili tudi kmetje, Kmetijska za
druga Bled in G G Bled. Lovski dom stoji na mestu nekdanje 
razpadajoče hiše ob cesti na grad nasproti Flegarije. 

C Letošnji slovenski kulturni praznik so v vseh krajih ra
dovljiške občine počastili s številnimi kulturnimi prireditvami. 
Posebno razgiban je bil kulturni utrip v Radovljici, kjer so že 
5. februarja Z K O Radovljica, ZKO Gorenjske in ZKO Sloveni
je pripravile v hotelu Grajski dvor gorenjsko srečanje pesni
kov in pisateljev — začetnikov. V prostorih Grajskega dvora so 
sočasno odprli razstavo akvarelov in risb slikarja Živojina Mi -
škova iz Novega Sada. Zvečer so odprli razstavo del akadem
skega slikarja in grafika Lojzeta Logarja v Šivčevi hiši. Velja 
omeniti tudi odmevno razstavo amaterskih slikarjev — članov 
likovne sekcije K P D SŽ Veriga Lesce na Prešernov dan, 8. fe
bruarja, v avli Skupščine občine Radovljica. 

• Turistično društvo Lesce je za letošnjo turistično sezo
no že izdalo nov prospekt kampa Sobec v nakladi devetdeset ti
soč izvodov. Prospekt v obliki zloženeke je tiskan v dveh izved
bah: v slovensko — francosko — italijanskem ter v nemško — 
holandsko — angleškem besedilu. Opremljen je z bogatim sli
kovnim gradivom. 

• Po novem dopolnjenem odloku o turistični taksi v obči
ni Radovljica bo turistična taksa letos za domače goste veljala 
v hotelih, zasebnih sobah, pensionih in drugih gostiščih in do
movih na Bledu 300 din, v vseh bohinjskih naseljih in v Lescah 
bo 200 din ter 150 din v vseh ostalih krajih občine. Za tuje go
ste je turistična taksa v vseh omenjenih krajih večja za sto od
stotkov. V kampih bodo plačali domači gostje na Bledu 150, tu
j i pa 390 din dnevno. V Bqhk||u in v Lescah bodo domači gostje 
plačali po 100 din, tuji pa^jgffiaih. V vseh drugih.krajih občine 
bodo domači gostje plačalJBsSvno 80, tuji pa 200 din. K turisti
čni taksi je prišteta dodatnartaksa za urejanje Bleda in Bohi
nja pred svetovnim prvenstvom v veslanju, ki bo na Bledu leta 
1989. 

Klub zdravljenih alkoholikov v 
novem vzponu 

Na Jesenicah deluje klub zdravljenih alkoholikov že osemnajsto leto. 
Vsa ta leta je bila aktivnost zelo različna. Iz zelo dobre dejavnosti v začetku 
je padal v zelo slabo dejavnost. Morda je na to vplivalo več dejavnikov: pre-
progosta menjava prostorovt nihajoče število dejavnih članov, dejstvo, da je 
največ članov tega kluba iz Železarne, kjer je delo organizirano na tri izme
ne ter je tako kontinuirano delo preventivne terapevtske dejavnosti preki
njeno vsakih štirinajst dni. 

Tudi selitev je negativno vplivala 
na dejavnost kluba. Selili so se naj
prej od Jelena v nove prostore, k i 
jim jih je uredila Železarna v stavbi 
Gledališča. S temi prostori so bili ze
lo zadovoljni. Takrat so imeli toliko 
članov, da so imeli celo dva kluba. 
Novi prostori so imeli le to napako, 
da je klub moral plačevati visoko na
jemnino, tako da je letna dotacija 
SIS za socialno varstvo šla v blagaj
no Gledališča. Ko je pred leti te pro
store potreboval železarski orkester, 
so morali, čeprav neradi, razmišljati 
o drugem prostoru. Dobili so zača
sen prostor v nekdanji sejni sobi sin
dikata Železarne pri Jelenu. Ta pro
stor ima to prednost, da j im je brez
plačno na razpolago. 

Zaradi upadajočega števila član
stva so pred leti kluba ponovno zdru
žili. 

Na letošnjem občnem zboru čla
nov kluba so bili presenečeni nad ta
ko velikim številom udeležencev, 
članov kluba in njihovih svojcev, ki 
so do zadnjega kotička napolnili svoj 
klubski prostor. 

Predsednik kluba je v svojem po
ročilu dejal, da je v letu 1987 klub de
loval po programu, ki so ga sprejeli 
na prejšnjem občnem zboru. Sestan
ki so potekali redno in bili tudi do
bro obiskani. Redno je prihajalo na 
sestanke kluba 18 članov s svojci, s 
tremi člani kluba pa vzpostavljajo 
abstinenco. Občasno se udeležujejo 
sestanka tudi starejši člani, ki absti-
nirajo že več kot 10 let, in prav teh 
obiskov so zelo veseli. 

V preteklem letu so imeli na se
stankih predstavitev novih članov. 
Vsak je moral pripraviti tudi temo o 
škodljivosti alkoholizma. Tako so 
obdelali posledice alkoholizma v 
službi, v družini, v prometu, pri vzgo
ji otrok in na zdravje posameznika. 

V lanskem letu so začeli poleg te
rapevtskega dela bolj živahno raz
pravljati tudi o rekreativnem delova
nju kluba, toda izvedba rekreativne
ga dela je zaradi slabega vremena 
odpadla (pohod na Stol). Sele vjanu-
arju so uspeli organizirati pohod iz 

Rateč v Tamar in nazaj. Pot je pre
hodilo 11 pohodnikov s terapevtko 
Alenko Javornik, s tekaškimi smuč
mi pa 6 članov kluba s svojci. Teka
ško skupino je vodila terapevtka Ve
ra Šventova. Pohod je v lepem vre
menu odlično uspel. Vsi so se stri
njali, da je tako srečanje več vredno 
kot sestanek, toda terapevtski se
stanki kluba so obvezni. V. decembru 
je v klubu član Marko Butinar pri
pravil predavanje z diapozitivi pod 
naslovom: Moj pohod na najvišji vrh 
Afrike. S tem je bila prekinjena mo
notonost sestankov. Letos bodo sku
šali s takim načinom dela nadaljeva
ti. 

Silvestrovanje so organizirali v 
klubskem prostoru ob zvokih citer in 
ob skromni zakuski. Po praznikih so 
na sestanku ugotovili, da so ostale 
dni praznikov preživeli doma in da 
nobeden od članov ni napravil prekr
ška — recidiva. 

Tudi letos bodo sestavili okviren 
program, ki bo poleg obveznih tera-
pevstkih zahtev vključeval rekreaci
jo, družabna srečanja, pohode in 
druge oblike družabnega življenja. 

Nekaj misli iz poročila terapevtke 
Vere Šventove: »Alkoholizem je bo
lezen, k i se da zdraviti samo, če pri 
tem bolnik sodeluje. Pravzaprav ve
lja ta ugotovitev za vse bolezni, ven
dar le ne tako dobesedno kot pri al
koholizmu. Predvsem je neizpodbit
no dejstvo, da se alkoholizma proti 
volji alkoholika ne da zdraviti. Alko
holik je bolnik, k i se svoje bolezni ne 
zaveda. Zakaj bi se potem zdravil? 
Zdravljenju se izmika in se tudi 
odločno upre, če ga kdo sili. Bolezen 
prikrije in šele kasneje pride na dan. 
Alkoholizem spremeni človeka v 
nesvobodno bitje, zaprto v ožji krog 
odvisnosti. Tudi če spozna lastni pro-

. pad, je nemočen in ne more iz zača
ranega kroga. Tako se začne njego
va pot navzdol. Če mu nekdo poma
ga, začne bolj uspešno reševati, zato 
je treba alkoholikom pomagati. 
Kdor hoče pomagati in rešiti alkoho
lika, mora imeti moč, da ga usmeri v 
zdravljenje, voljo, ki je sam nima 

več, mu je treba vrniti, treba ga je 
urediti, da bo lahko spet postal zdrav 
in srečen človek. 

Namen zdravljenja ni, da vrne 
družini treznega alkoholika, češ, vse 
ostalo se bo uredilo samo, ko bo dalj 
časa abstiniral. To morda velja žal le 
za majhen odstotek, pa še pri teh 
maloštevilnih se ne uredi samo po 
sebi. Zato moramo pri zdravljenju 
poznati celotno situacijo. Če ne za
čnemo urejati vsega, kar je neureie-
no, zdravljenje*i uspešno. Alkoholi
kom oziroma zdravljencem moramo 
pomagati tako, da si ureja »sam« in 
mu pri tem dajemo potrebno pomoč. 

Prav zato ima terapevt v klubu ve
liko odgovornost, kako primerno vo
diti svojo skupino, da bo rehabilitaci
ja uspela; za enega vzpodbuda za 
drugega opomin, za vsakega pa ob
čutek poštenosti, čim več objektivno
sti, da bo zdravljenec lahko vnaprej 
zadovoljen, ustvarjalen, srečen in 
prav tako njegova družina ter ožja 
okolica.« 

Še nekaj misli predstavnika kon
ference osnovnih organizacij sindi
kata Železarne, ki je tudi zdravljeni 
alkoholik: »Zelo sem vesel, da se sre
čamo kot urejeni delovni ljudje, ki 
smo premagali eno najbolj razširje
nih bolezni na svetu, to je alkoholi
zem. Zdravljeni alkoholiki smo lju
dje posebne vrste. Najprej nam je 
usoda namenila življenje polno tr
pljenja zaradi alkoholne omame, da 
smo to naše življenje dojemali le na 
pol, potem smo se temu vegetiranju 
z močno voljo uprli in izbrali pot, ki 
je spet polna preizkušenj in trplje
nja, toda iz te življenjske borbe smo 
izšli kot zmagovalci. Vsaka prema
gana preizkušnja, vsak korak v novo 
življenje je za nas neprecenljiva 
zmaga, ki vsaka posebej pomeni nov 
uspeh v življenju, vse zmage skupaj 
pa pomenijo vstop v novo, za druge 
ljudi normalno življenje, za nas pa 
je vsak dan v tem novem življenju 
novo odkritje. 

Pokažimo brez sramu našo hva
ležnost sedaj, ko to znamo trezno in 
po človeško, saj so naši bližnji trpeli 
z nami veliko bolj kot mi sami.« 

V klubu zdravljenih alkoholikov 
delujejo kar trije terapevti: Vera 
Šventova od vsega začetka, Štefan 
Koblar, ki pa je v zadnjem času za
radi drugih dolžnosti in bolezni po
polnoma izostal, in Alenka Javornik. 
Vsekakor se za bolj uspešno delo in 
doseganje boljših rezultatov zelo ob
čuti pomanjkanje zdravnika, ki bi 
stalno ali vsaj občasno deloval v klu
bu. 

Stane Torkar 

Ali je pričakovati večji 
napredek v blejskem turizmu? 

Pred dnevi smo slišali nekaj kritičnih besed naše ministrice za turizem 
Bogomile Mitič o turizmu na Gorenjskem. Premalo je domiselnosti, vneme, 
ne znamo izkoristiti vseh naravnih lepot in ne številnih vrhunskih priredi
tev za razvoj turizma na Gorenjskem. Tudi naložb je malo, kaže pa, da bo v 
naslednjih letih bolje, ker se obeta nekaj večjih prireditev. 

Na Bledu se resno pripravljajo na 
svetovno veslaško prvenstvo. Po
trebno bo marsikaj novega, da bi 
Bled dobil lepši izgled pa tudi sodob
nejšo ponudbo, če Bleda ne želimo 
več razprodajati masovno po turisti-

-čnih agencijah. In kaj načrtujejo na 
Bledu? 

Posodobili bodo festivalno dvora
no, sodelovali naj bi vsi blejski go
stinci in organizacijski komite za ve
slanje, kavarno Kazina, zabavne 
prostore v hotelu Golf in dotrajano 
Grajsko kopališče. Povsem obnovlje
ni in povečani bodo tudi vsi objekti v 
Mali Zaki. Pričeli so tudi z gradnjo 
sodobnega trgovskega centra v sre
dišču Bleda; res z manjšo zamudo, 
vendar upajo, da bodo na Gradisu 
znali pohiteti, da bo do polovice kon
čan že letos, do konca pa vsekakor 
do začetka prvenstva. Seveda je se
daj na to'gradnjo vrsta pripomb, pa 
to je na Bledu že v navadi. 

Novih posteljnih kapacitet ne bo, 
saj gostinci nimajo denarja zanje, 
zasebnikom pa za penzione ne daje
jo lokacij, čeprav o tem mnogo govo
re na najrazličnejših sestankih. 

Več denarja nameravajo nameniti 
tudi komunalni ureditvi kraja. Tako 
naj bi namesto obvoznice, k i je za 
sedaj ne bo, posodobili cesto od le-
škega mostu do Mlina, pa cesto v Za
ki in proti kolodvoru, pa še nekaj 
manjših kritičnih cestnih odsekov. 

.Kanalizacijsko omrežje naj bi razši
r i l i proti Jaršam, uredili cestno raz
svetljavo in polepšali parke in nasa
de. Ponekod bo potrebno urediti še 
obalo jezera, oziroma odpraviti moč
virnate dele ob jezerski obali v Zaki. 
In še marsikaj je potrebno postoriti 
na Bledu, da bi kraj postal vabljiv 
tudi za zahtevnejše goste, o čemer 
vedno tako radi govorimo. Resno mi
slijo tudi na večje parkirišče v sre
dišču, brez katerega ni urejenega 
prometa. 

Posebno skrb nameravajo posveti
ti lepši ureditvi starejših hiš v va
ških jedrih, posebno pa še hiš, ki so 
v družbeni lasti. O tem je mnogo raz
prav in če bodo uspešne, bo kraj res 
pomlajen in urejen. To težko delo bo 

mogoče le ob tesnem sodelovanju 
vseh na Bledu, če se bodo vsi tega 
velikega posega tudi zavedali. 

Seveda bo zahtevalo tekmovanje 
tudi večja sredstva in manjše pose
ge, ki pa naj ne bi škodili zunanjemu 
izgledu. 

Kaj bo z adaptacijo Riklija in biv
ših dvornih garaž — Pristave, pa je 
še težko reči. Vse, kar smo našteli, 
naj bi bilo res nared do veslaškega 
prvenstva. Govori in piše pa se še 
mnogo več, čeprav vsi vemo, da ni 
denarja in da ga tudi v teh dveh letih 
ne bo. Zavedati se je treba, da ima
mo na Bledu le še 20 mesecev časa. 
Koliko lahko v tako kratkem času 
uresničimo ob pomanjkanju denarja 
in ob naši administraciji, pa najbrž 
vsi dobro vemo. 

Božo Benedik 

V domačem kraju 
mi je najbolj všeč 

— da mladi lepo pozdravljajo, da 
je vas lepo urejena (tov. Jožica); 

— da so otroci pridni (hišnik); 
— da je to ena najlepših vasi (tov. 

Špela); 
— dograjena šola in nov vrtec (tov. 

Vera); 
— smerokazi in razgledne table 

Turističnega društva (kuharica); 
— klin v Vratih (ata); 
— ljudje, ki se 'med seboj pozna

mo, pomagamo (irug drugemu, se 
skupaj veselimo^tov. Metka); 

— čiste u l i c / i n zatišje pred pro
metom (tov. Meta); 

— šola (Marina); 
— sneg, ker lahko naredim sneže

nega moža (Aleksandra); 
— ker leži pod mogočnim očakom 

Triglavom, zato sem nanj ponosen 
(Grega). 

Učenke 4. razreda 
dopisniški krožek 
OS 16. december 
Mojstrana 

" • Delegati vseh treh zborov Skupščine občine Radovljica 
so se letos sešh prvič 17. februarja na 14. ločenih sejah. Vsi tri
je zbori so sprejeli osnutek odloka o sestavi komiteja za druž
beni in prostorski razvoj in program preobrazbe splošne in 
skupne porabe v občini ter potrdili samoupravni sporazum o 
spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Skupnosti za zaposlovanje Radovljica. 

• Ločeno so delegati zbora združenega dela in delegati 
zbora krajevnih skupnosti Skupščine občine Radovljica spre
jeli osnutek odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1988, 
ki znaša 3 milijarde 531 milijonov 241 tisoč din izvirnih prihod
kov, od katerega bodo razporedih 3 milijarde 495 milijonov 718 
tisoč din za financiranje splošnih družbenih potreb in 35 mili
jonov 523 tisoč din za tekočo proračunsko rezervo. 

• Oba zbora sta razen tega sprejela odlok o davkih obča
nov, osnutek odloka o spremembah turistične takse za leto 
1988, osnutek odloka o komunalnih taksah z ozirom na spre-

jjrnembe turistične takse za leto 1988, osnutek odloka o spre-
Jmembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah, osnutek 
fodloka o zazidalnem načrtu Mlino na Bledu, predlog odloka o 
Jurejanju zelenih površin v naseljih radovljiške občine in osnu
tek odloka o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških ko
munalnega urejanja stavbnih zemljišč. 

• Zbor krajevne skupnosti je na 14. seji obravnaval in 
sprejel osnutek odloka o prometni ureditvi naselij v občini Ra
dovljica, s katerim naj bi naposled le zagotovili večji red pri 
parkiranju osebnih avtomobilov in tovornjakov v javnih nase
ljih in ugodili številnim pritožbam občanov in zahtevam dele
gatov. 

• Prešernovo nagrado Gorenjske za leto 1988 sta na 
osrednji proslavi v Kranju 6. februarja iz radovljiške občine 
prejela: slikar in grafik Črtomir Frelih iz Nomenja v Bohinju, 
asistent na likovni akademiji v Ljubljani, in ljudska pisateljica 
Polona Škrinjar iz Zgornje Lipnice v K S Lancovo, ki je zapo
slena v Iskri Lipnica. 

• V skladu z rokovnikom je bila 15. februarja v sindikal
nem izobraževalnem centru v Radovljici skupna seja predsed
stva OK SZDL in predsedstva občinskega sveta zveze sindika
tov Radovljica. Na dnevnem redu je bila obravnava predloga 
možnih kandidatov za nosilce vodilnih funkcij v skupščini ob
čine in SIS. Sprejeli so sklep, da se predlog liste možnih kandi
datov pošlje v javno razpravo, in sklep o posredovanju liste 

i kandidatov sredstvom javnega obveščanja. Javna razprava bo 
sklenjena 4. marca na sejah temeljnih kandidacijskih konfe
renc v K S in OZD. Občinska kandidacijska konferenca bo 16. 
marca. 

• Na tretji seji predsedstva O K SZDL v vlogi enotne dele
gacije za družbenopolitični zbor, k i je bila v nadaljevanju 
skupne seje, so sprejeli stališča do gradiva za 14. sejo tega zbo
ra 17. februarja. 



12 ŽELEZAR 

Na koncu šolskega leta 1986/87 se je od aktivnega dela poslovil dolgole
tni ravnatelj Glasbene šole Jesenice Janko Pribošič. Izkušeni pedagog, skla
datelj, kulturni delavec, dober človek in prijatelj je odšel v zasluženi pokoj. 
Z novim šolskim letom 1987/88 je dolžnosti ravnatelja Glasbene šole Jeseni
ce prevzela Ljubica Intihar. 

Ljubica Intihar pripada mlajši ge
neraciji glasbenih pedagogov z odgo
varjajočo glasbeno izobrazbo ter s 
precejšnjimi pedagoškimi in organi
zacijskimi izkušnjami. Z dosedanjo 
glasbeno in pedagoško dejavnostjo 
si je že pridobila potreben ugled in 
spoštovanje. Kot taka je imela do
volj poguma, da sprejme mesto rav
nateljice na jeseniški glasbeni šoli, 
ki je sicer statutarno izenačena z 
drugimi izobraževalnimi ustanova
mi na Jesenicah, a s številnimi pro
blemi, k i so dobro znani jeseniški 
javnosti. Pomanjkanje učiteljev, ne
mogoča prostorska stiska, stari in 
komaj uporabni instrumenti, ki j ih 
uporabljajo učenci pri pouku, in še 
kup neurejenih stvari niso ustrašili 
mlade pedagoginje. Z domišljijo, pe-
dantnostjo, smiselnostjo in okusom 
za lepoto je s pomočjo učiteljev in 
nekaterih sodelavcev (honorarcev) 
preuredila učilnice, pisarniške in 
ostale prostore. Predvsem funkcio
nalno in lepo je uredila »dvorano« za 
interne nastope učencev. Seveda 
prostorska stiska še vedno ostaja, 
saj eno učilnico uporablja več učite
ljev. Pri taki stiski in dvoizmenskem 
pouku učencev na osnovnih šolah je 
težko uskladiti urnike. 

Kljub vsem težavam pa je pouk 
stekel normalno in se uspešno nada
ljuje. Na jeseniški glasbeni šoli si 
glasbeno vzgojo pridobi le omejeno 
število učencev. Vzrok za to je tudi 
pomanjkanje ustreznega strokovne
ga kadra. Šola ne razpolaga s stano
vanji, k i so pogoj, da bi angažirala 
potrebne pedagoge. Pedagogi si med 
seboj odstopajo učilnice in tako po
magajo drug drugemu. Tudi pisarna 
ravnateljice in administracije ter 
pregrajeni hodnik so učilnice. Pouk 
se odvija pod nenormalnimi pogoji, 
časovno pa tudi v poznih večernih 
urah. Nekateri oddelki začnejo s 
poukom šele ob 18. uri (ko se na 
vseh šolah po pravilih končuje) in 
traja tja do 20. ali 21. ure, kar nika
kor ni primerno za učence stare od 
13 do 14 let. O vseh teh in še drugih 
problemih bi se lahko še veliko pove
dalo. Eden od problemov je tudi ne
razumevanje osnovnih šol, posebno 
nekaterih razrednikov, za katere je 
»športni dan«, to je skupinski odhod 
do Savskih jam in nazaj, pomemb
nejši od pouka na glasbeni šoli. To je 
samo eden od primerov. Na srečo 
učencev, njihovih staršev, vseh uči
teljev in odgovornih za glasbeno izo
braževanje mladih takih primerov 
zaradi prizadevnega dela pedagogov 
in uprave šole ni tako mnogo, zato so 
bili tudi rezultati dela na koncu tega 
polletja dobri. 

Na šoli je čez 280 učencev, ki j ih 
poučuje devet stalno zaposlenih uči
teljev glasbe. Njim pomaga še tri
najst honorarnih sodelavcev. Tako 
skromno število sodelavcev (tisti s 
pogodbo o delu imajo omejeno števi
lo učnih ur) opravlja ogromno peda
goško delo. Učenci so razdeljeni po 
oddelkih glede na instrumente: kla
vir, harmonika, godala (violina, če
lo), pihala (flavta, klarinet), trobila 
(trobente, rogovi, tenorji, baritoni, 
pozavne), tolkala, kitara in nauk o 
glasbi. Na šoli delujejo še: zbor cici
banov, mladinski pihalni orkester, 
skupine pihal in trobil. V Kranjski 
gori, Mojstrani in Žirovnici imajo še 
dislocirane oddelke s 76 učenci. V 
Kranjski gori (16 učencev) in Moj
strani (22 učencev) poučujejo klavir, 
harmoniko in nauk o glasbi, v Žirov
nici (38 učencev) pa klavir, kitaro in 
nauk o glasbi. Tako organizirani po
uk daje dobre učne rezultate. Uspeh 
prvega polletja je bil zelo dober. Sla
bih ocen ni bilo. Manj uspešni so bili 
samo tisti, ki so bih bolni ah podob
no. Razlika pri učencih je le v tem , 

da so eni bolj, drugi manj talentirani 
za glasbo. 

Uspešnemu delu učencev in peda
gogov je treba dodati številne nasto
pe (čez 30) učencev na raznih kultur
nih prireditvah, mladinskih manife
stacijah, na raznih občnih zborih na 
Jesenicah, v Kranjski gori, Mojstra
ni, Žirovnici, na Koroški Beli ... 
Učenci so natopali posamično kot so
listi ob spremljavi klavirja in v sku
pinah. Poseben dogodek za starše, 
pedagoge in učence so interni nasto
pi, na katerih nastopajo učenci vseh 
razredov in oddelkov. Takih nasto
pov je bilo v prvem polletju kar de
set. Na enem se izvede tudi čez tride
set točk. Posebno pozornost je prite
gnil novoletni nastop in nastop v po
častitev slovenskega kulturnega 
praznika. Predvsem sta bila oba na
stopa kot tudi vsi ostali zelo dobro 
obiskana. Glasbena šola komajda 
najde dovolj sedežev za vse obisko
valce. 

Ob slovenskem kulturnem prazni
ku je bila v dvorani za nastopepred-
stava Prešernovih del, glasbenih del 
slovenskih skladateljev, ki so uglas-
bili številne Prešernove pesmi, ži
vljenjepisov slovenskih in drugih 
skladateljev in glasbenikov, slovar

jev glasbenih pojmov, glasbenih uč
benikov, enciklopedij o slovenski, ju
goslovanski in svetovni glasbi, zgo
dovinskih del o glasbi in glasbeni de
javnosti doma in na tujem. Razsta
vljeno je bilo tudi mnogo gramofon
skih plošč domače klasične, ljudske 
in borbene pesmi. 

V programu so sodelovali učenci 
in učitelji. Profesorica Beti Dem
šar - Zupan je prebrala odlok o uved
bi praznovanja slovenskega kultur
nega praznika in spregovorila o naj
večjem slovenskem pesniku, njego
vem delu in življenju. Učenci so izva
jali glasbena dela domačih avtorjev, 
za katere so spremne tekste pripra
vil i in brali učenci in učitelji. Med 
glasbenimi točkami so učenci reciti
rali Prešernove pesmi. Praznično 
vzdušje je bilo dopolnjeno tudi s pos
netki domače zborovske pesmi. 

Tako se je na Glasbeni šoli Jeseni
ce začel pouk v drugem polletju. Do
ber učni uspeh učencev v prvem pol
letju, zelo dober obisk staršev in dru
gih ljubiteljev glasbe na desetih in
ternih nastopih, prizadevnost peda
gogov in nove ravnateljice so vseka
kor obetavni rezultati. Glasbena šola 
zato upravičeno pričakuje več pozor
nosti in sodelovanja vseh zainteresi
ranih za napredek glasbene vzgoje 
in posluh za rešitev problemov, ki 
obremenjujejo njihovo odgovorno 
delo. 

Franjo Ropret 
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Premagati strah zmorejo le junaki 

KUD »Jaka Rabič« Dovje — Mojstrana vabi na zanimivo preda
vanje z naslovom 

»ZGODOVINA G0RNJESAVSKE DOLINE« 

v četrtek, 18. februarja, ob 18. uri v kulturnem domu na Dovjem. 
Predaval bo dr. Cena Avguštin iz Radovljice. 

UO društva 

»19. februarja 1942. leta ob sedmih zvečer mi je sporočil lovec — nad
zornik KID Franc Grilc iz Žirovnice, da je opoldne tistega dne opazil parti
zansko stražo pred študentovsko kočo nad Zabreško planino. To sem sporo
čil dr. Bauerju. Še tisti večer ob pol desetih sem dobil ukaz, naj bom kot 
vodja na voljo smučarskemu oddelku majorja Manna,« je v svojem poročilu 
zapisal jeseniški župan Karel Luckmann. Dr. Bauer pa ni bil zdravnik, am
pak šef gestapa na Bledu in predsednik izrednega sodišča. 

kaj minutah smo že zapustili kočo. V 
naglici so mnogi pozabili vzeti s se
boj odeje, pustili smo veliko hrane, 
k i so jo potem zaplenili Nemci, Polde 
Stražišar pa je pod blazino pozabil 
veliko denarja, ki so ga aktivisti 
zbrali za nas na Jesenicah in po va
seh. 

Na vrhu Stola smo štirje borci šli 
na koroško stran pogledat, če je v to 
smer možen umik. Poleg mene so šli 
še Matija Verdnik — Stajzi, Franc 
Triller — Čiro in še nekdo. Ko smo 
zaslišali streljanje, smo se vrnili, da 
bi pomagali v boju, a smo prišli pre
pozno. Borci so se že umaknili po 
zasneženi strmim, mi pa za njimi.« 

Ne bo minilo dva meseca, ko se bo
sta sredi Jesenic blizu Korotana sre
čala dežurni čete Tone Matoh in vod
nik nemške kolone župan Karel 
Luckmann. To je bilo njuno prvo in 
zadnje srečanje, kajti Tone je iz že
pa potegnil pištolo in dvakrat ustre
l i l v župana. Iz maščevanja so Nemci 
iz Begunj odpeljali v Mauthausen 
petdeset talcev in j ih tam postrelili. 

V to akcijo se je Tone prijavil kot 
prostovoljec. Okrožni komite partije, 
k i je sklenil, da je treba župana l i 
kvidirati, ga je dobesedno žrtvoval. 
Pred odhodom na Jesenice mu je se
kretar Viktor Kejžar dejal, da mu v 
mestu ne more nihče pomagati. Te 
besede povedo vse. 

Atentator Tone Matoh je 12. janu
arja letos praznoval sedemdesetle
tnico. Z Jesenic ni dobil nobene če
stitke, kar bi bila dolžnost vsaj ob
činskega odbora ZZB NOV. saj gre 
za spomeničarja. Zato bom o jubi
lantu nanizal še nekaj podatkov. Na 
Jesenice je prišel leta 1940 iz Novega 
mesta, kjer se je izučil za brivca in 
se zaposlil pri mojstru Rakovcu v 
Obrtniški ulici. Doma v Novem me
stu so imeli gostilno in majhno kme
tijo. V družini je bilo pet bratov in tri 
sestre. V NOV so bili štirje bratje in 
sestra Brona. Vsi bratje so bili ob
veščevalci. Brat Franc je bil oficir v 
14. diviziji in udeleženec znanega po
hoda te divizije na Štajersko. Takrat 
je tudi padel. Brata Ivana so domo
branci ujeli v nekem mlinu v Zadvo-
ru na Dolenjskem in ga po mučenju 
ustrelili pred mlinom. 

Tone se je partizanom priključil 
14. decembra 1941. leta, ko so se zbi
rali uporniki na Koprivniku, v Bohi
nju, v gornjesavski dolini in nad Po
toki. Ker ni bil povsem prepričan, da 

Tistega mrzlega večera je bil Tone 
Matoh — Štepsl dežurni Cankarjeve 
čete, ki se je že pred novim letom na
stanila v Baragovi koči nad Zabre
ško planino. Zgodaj zjutraj, ko je bi
lo še temno in megleno, je stražar 
Tone Loncnar potihoma poklical 
Matoha, ker je slišal drsenje smuči 
spodaj pod ograjo. Tudi Tone jih je 
slišal. Tako dežurni kot stražar niti 
najmanj nista dvomila, kdo so smu
čarji. Zaradi megle in teme pa sled
nji niso \ ideli koče, v kateri so spali 
borci. Zmotili so se in obkolili hlev 
na Zabreški planini. 

»Zbudil sem komandirja Poldeta 
Stražišarja,« se spominja Tone Ma
toh. »Hkrati so se zbudili vsi in v ne-

Verzi so življenjska izpoved člove
ka, ki je svobodo učakal kot mlad 
partizan, po študiju pa se do danes 
razdajal tehniki in kulturi. 

Poglejmo primer: 

Na dan mrtvih 
Včeraj je bil dan mrtvih, 
zato smo šli na žalno proslavo, 
da jim vsaj enkrat v letu izkažemo 
čast, 
to je z a mrtve dovolj — mar ne? 
Od jutri naprej in ves mesec 
imamo razstavo, 
kjer živi razstavljajo 
vse, kar jim pride na misel, 
od lepih umetnosti 
pa do cenenih nesmislov 
in vsi so jim ploskali, 
živi to lahko store — mar ne? 
Včeraj sem videl človeka, 
ki je bil slep in je prosil vbogajme, 
vsi gredo mimo, skoraj bežijo, 
ni bil ne človek ne duh, 
ne živ in ne mrtev, 
ni.spadal v nobeno kategorijo, 
potem j e v s e prav — mar ne? 
Danes sem stopal po gozdni stezici 
in videl sem križ brez imena, 
morda trohni tam kurir. 

ki je padel brez krika in hrupa, mol
če 
pozabili so nanj ob prekopu 
— to se zgodi! 
In ker je izgubil ime, ni vreden spo
mina, 
bo že tako prav — mar ne? 

Kakor človek ob življenjski bilanci 
odbira le najpomembnejše dogodke, 
doživetja ter spoznanja, manj važno 
pa izpušča, in kakor so strokovnjaku 
v laboratoriju rezultati pač pomemb
nejši od dolgotrajnih poskusov in po
ti do njih, tako se Šipku vsa pozor
nost zgosti okrog temeljnih vrednot, 
kot so: sreča, ljubezen, pravica, ži
vljenje in njihovi nasprotni poli. 

Tako gledanje seveda določi tudi 
način oblikovanja. Nujne so posplo-
šitve, odtenkov ni, le osnovne barve. 
To je bolj ritmizirana proza kot poe
zija, prej kabaretni song, ki zgrabi z 
učinkovito domislico, kot lirika, bo
gato pretkana z metaforami. Ti verzi 
kakor da so namenjeni odru in reci
taciji ob glasbeni spremljavi, ne ti
hemu branju na samem. 

In v svoji zvrsti so na spodobni ra
vni. 

Marjan Kolar 

je ustno vabilo res od OF, je na zbor
no mesto za Kazino na Jesenicah 
prišel s klobukom, kravato in v niz
kih čevljih. Tam je na nadaljnje na
vodilo in kurirja za zvezo čakalo z 
nahrbtniki okoli dvajset Jeseniča
nov. Nato nekdo reče, da morajo iti 
proti Javorniku. Kakih sto metrov 
pod sedanjo bencinsko črpalko so 
pod drevesi čakali in čakali. Od tam 
so se nekateri vrnili domov. Sledi 
sporočilo, da je zveza pod nekim ko
zolcem na Koroški Beli, a tam ni bilo 
nikogar. Razen treh so se vsi vrnili 
domov. Tone in še dva pa so šli na 
Potoke in nad vasjo dobili partizane. 
Z njimi so šli na Cimpkov rovt. Ne
kdo od bratov Mulej je tja že poslal 
svoj nahrbtnik s hrano, perilom, goj-
zaricami in vsem potrebnim. Ker 
sam ni prišel, je Stražišar nahrbtnik 
dal Matohu. 

Po ustanovitvi Cankarjevega bata
ljona junija 1942. leta je bil Tone 
imenovan za komandirja čete. Pete
ga oktobra 1942. leta je bataljon od
šel po hrano v Hraše. Za zidom Vov-
kovega pungarta jih je pričakala so
vražnikova zaseda, v kateri so bili 
kot vermanšaftovci tudi domačini iz 
Lesc in Radovljice. Padla sta koman
dant Albin Žemva — Izidor in borec 
Anton Kokalj — Berti. Od borcev je 
bil ranjen samo Tone Matoh, ki je 
šel kakih 15 metrov za komandan
tom na čelu kolone. Tri krogle so ga 
zadele v levo roko in mu povzročile 
šest ran. Ob strelih sploh ni čutil, da 
je ranjen. Šele ko se je pri skoku čez 
ograjo prijel za drevo ali ograjo, ga 
je v roki zaskelelo. Komisar čete 
Marjan Šifrer — Kuki mu je obvezal 
ranjeni palec. Med umikom, ko so se 
že precej oddaljili od Hraš, je nena
doma omahnil na zemljo. Šele tedaj 
je Kuki opazil, da ni ranjen samo v 
palec. Iz ran v nadlahti in podlahti je 
ranjenec močno krvavel. Kuk i mu je 
obvezal te rane in ko se je Tone 
zdramil iz omedlevice, je bataljon 
nadaljeval pot. 

Čez nekaj dni je bataljon odšel na 
Jelovico. Tu je poveljstvo na novo 
formiralo četo in bataljone. Tone 
Matoh je bil imenovan za politkomi-
sarja čete, komandir pa je bil (na
rodni heroj) Anton Dežman iz Lesc. 
Iz tega obdobja se Tone najbolj spo
minja smrti svojega zvestega sprem
ljevalca Florijana Majhna — Simna 
iz Bohinjske Bistrice. Bi l je četni ob
veščevalec in ko se je nekega jutra 
utrujen vrnil iz Bohinja s podatki, je 
trdo zaspal pod smreko. Toda kmalu 
je Tone v bližini zagledal Nemce, 
kriče izdal povelje za umik, Šimen je 
iz sna skočil pokonci in zbežal po po
ti, namesto v notranjost gozda. Stre
li so ga zadeli v hrbet. 

Z Jelovice so Matoha poslali za ko
mandirja čete na Pokljuko. Ko sta 

ob neki priložnosti tja prišla koman
dant in komisar Gorenjskega odre
da, je izrazil željo, da bi se šel borit 
na Dolenjsko. In tako je maja 1943. 
leta prišel v zaščitno četo glavnega 
štaba NOV in POS. Hoteli so ga ime
novati za političnega komisarja čete. 
a je odklonil. Postal je obveščevalec 
Glavnega štaba na hrvaški strani. 
Avgusta 1944. leta se je blizu Stare
ga trga na Kolpi peljal s kolesom. Na 
strmem delu ceste je opazil, da mu 
zavore ne delujejo. Prav tedaj mu je 
naproti pripeljal osebni avtomobil, v 
katerem sta bila dva člana Glavnega 
štaba NOV in POS. Na ozki cesti je 
zdrvel tesno ob avtomobilu, nato pa 
naravnost naprej v prepad ob reki, 
kjer je obležal nezavesten. Štabovca 
sta ga odnesla v avtomobil, kar je 
zvedel kasneje. K zavesti je prišel 
šele v bolnišnici v Žužemberku, 
zdravili pa so ga vse do konca aprila 
1945. Od padca se mu še sedaj pozna 
nad desnim očesom in mu je zdrav
niška komisija zato po vojni prizna
la 40 odstotno invalidnost. 

Prvega maja 1945 bi se morala za
četi šola za OZNA v Otočcu, toda 
pouka ni bilo niti eno uro. Vse izbra
ne, med njimi tudi Matoha, so naba
sali na tovornjak in odpeljali v Trst. 
Tone je postal načelnik OZNA v Tr
žiču pri Trstu. Po umiku iz Trsta je 
bil oficir K N O J v Dravogradu, leta 
1946 pa je odšel v letalsko šolo v Ze-
mun za štabnega oficirja. V vojnem 
letalstvu je ostal do upokojitve. Zad
njih 13 let je bil na letališču v Pulju. 
Zdaj pozimi živi v Ljubljani, poleti 
pa v svoji hiši v Planini pod Golico. 

Tone Matoh se je po vojni poročil 
z Zlato Pečar. Zlata, njena sestra 
Majda in mati Kristina so bile 
oskrbnice Valvazorjeve koče, dokler 
jih aprila 1943 niso gestapovci zaprli 
in poslali v koncentracijsko taboriš
če. Pri Valvazorju je Tone Zlato spo
znal že kot partizan leta 1942. Ona 
mu je tudi dala malico in liter vina 
za na pot, ko je odhajal v lepi civilni 
obleki na Jesenice poravnat račune 
z županom. Toda Zlata tega takrat ni 
vedela. 

In še ta zanimivost: Jubilant Tone 
je bil brivec, toda loti se vsakega de
la. Za predsobo v stanovanju v Lju
bljani je sam izdelal pohištvo. Ko je 
zidal hišo v Planini pod Golico, je 
sam v bližnji kovačiji opravil vsa po
trebna kovaška dela. Verjetno je na
juspešnejši nabiralec gob v jeseniški 
okolici. Ž Zlato letno vložita preko 
sto kozarcev različnih gob, več kilo
gramov pa jih posušita. Največ gob 
podarita sorodnikom in prijateljem. 

In za konec še vzklik: Tone, na 
zdravje (čeprav brez šampanjca)! 

Jože Vidic 

Dejavnost Glasbene šole Jesenice 
Knjižnica verzov za 

kulturni praznik 
V Železarni Ravne so pred tremi leti začeli izdajati literarna dela svojih 

delavcev — samorastnikov. Namen je spodbujati resne in dovolj kvalitetne 
avtorje, ki bi po redni poti prek založb zelo težko učakali kak natis. Doslej 
so izšle tri brošurice: zbirka črtic in dve zbirki pesmi. Za letošnji kulturni 
praznik je izšla četrta — cikel verzov z naslovom Oporoka Mitja Sipka, 
60 - letnega diplomiranega inženirja in dolgoletnega kulturnika, ki je bolj 
kot po literarni znan po gledališki in zborovodski dejavnosti. 

file:///ideli
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Premiera v jeseniškem gledališču 

Gledališče Tone Čufar na Jesenicah bo v četrtek, 18. februarja, ob 19.30 
uprizorilo melodramo A. Hienga »Izgubljeni sin.« 

Režija je to pot v rokah Bojana Cebulja, ki se po dolgih letih spet vrača v 
nekdanje svoje gledališče, lektor je bil Ludvik Kaluža, sceno je po osnutkih 
Bojana Čebulja izdelal Jože Bedič, scensko glasbo pripravil Ilija Surev in ko-
repeticije Egi Gašperšič. 

Kot igralci bodo nastopili: Miran Kenda, Lidija Bitežnik, Vera Smuka-
vec, Franci Černe, Igor Škrlj, Tatjana Košir, Borut Verovšek in Nataša Čer-
ne. 

Po četrtkovi premieri bodo dramo letošnjega Prešernovega nagrajenca 
zaigrali še v petek, soboto, nedeljo in ponedeljek, vselej ob 19.30. 

Vstopnice so v predprodaji. 

Martin Avsenik slikar 
vizualizacije zvočnega 

V razstavnem salonu DOLIK DPD Svoboda Tone Čufar bodo jutri, v pe
tek, 19. februarja, ob 18. uri odprli razstavo slik mladega slovenskega aka
demskega slikarja Martina Avsenika iz Ljubljane. Krajši glasbeni recital ob 
otvoritvi bosta izvajala flavtistka Helena Poles in kitarist Gregor Avsenik. 

»Slikarski razvoj Martina Avseni
ka kaže jasno zavest o tem, da post-
moderno slikarstvo ni mogoče brez 
temeljitega poznavanja slikarske 
tradicije, posebej modernizma, saj 
to predstavlja strukturo postmoder-
nističnega raziskovanja samega,« 
pravi o slikarju likovni kritik Janez 
Zalaznik in nadaljuje: »Stvar njego
vega subjektivnega okusa, kot tudi 
treznega premisleka, je odločitev, da 
se prihodnosti približa prek temelj
ne izkušnje modernizma, izkušnje 
kubizma. In gotovo ni naključno, da 
je kubizem prisoten predvsem v svo
j i »post« fazi, torej na tisti stopnji, ki 
je odprta za vstope novih in elektič-
nih rešitev. 

Pomembna so predvsem dela, k i 
so nastala po koncu študija na Aka
demiji in ki kristalizirajo sicer že po
prej izpostavljene probleme. V teh 
slikah Avsenik zavestno spaja 
različne oblikovne principe, da bi 
skozi novo sintezo ustvaril enovit, a 
večplasten svet svojih vizij. Morda 
se najočitneje to kaže v problemati-
zaciji slikovnega prostora. Slikar ve, 
da je platno dvodimenzionalna povr
šina in to spretno izkorišča. Ne 
pozablja pa tudi, da lahko na tej po
vršini ustvari iluzijo tretje dimenzi
je. Oba principa Avsenik dovolj 
uspešno druži, izpostavlja in zapo
stavlja, pač po potrebi in zahtevah 
zamisli ter slikovne površine. 

Portret ženske v istoimenski sliki 
je prvič obravnavan ha obrisno-plo-
skovit način, ki je blizu kubistične-
mu oblikovanju, drugič pa~je (zno
traj iste slike, seveda) označen s sko
raj klasicistično risbo. Slednja je sli
ka v sliki, kajti zamejuje jo »baroč
no« izrezljan okvir. Vendar če se za
dovoljimo s tem, da gre »zgolj« za 
»portret« portreta, nas tu slikar uja
me v novo past. »Pravi« nosilec slike 
je namreč celuloidni trak v ohišju ki
noprojektorja, k i projicira podobo 
slike z okvirjem. Slika v okvirju 
pravzaprav »nastopa« trikrat; prvič 
kot slika na celuloidnem nosilcu, 
drugič kot projekcija in tretjič kot 
slika v sliki. Lacanovci bi rekli, da 
gre predvsem za označevanje ozna
čevalca, mi pa se zadovljimo s pri
znanjem, da Martina Avsenika mor

da bolj od problema, kako označiti 
upodobljenko, zanima samo vpraša
nje statusa upodobitve, bolj kot ka-
rakterizacija osebe ga zanima čisto 
konceptualno razmišljanje o portre
tu kot likovnem fenomenu,« pravi v 
svoji oceni Janez Zalaznik. 

Akademski slikar Martin Avsenik 
pa o svojem likovnem ustvarjanju 
sam pravi takole: -

»Pri mojem slikarstvu se mi zdi 
pomembna vloga glasbe, saj mi pri 
slikarskih zamislih velikokrat poma
ga in bi lahko govoril o vizualizaciji 
zvočnega. Ravno glasba pa mi pome
ni tudi nek presežek racionalnega 
pristopa k slikarstvu, tisto kar je ne
predvidljivo, kar bi označil kot krea
tivna energija. 

Ker razumem razvoj slikarstva 
predvsem kot nadaljevanje, nadgra
jevanje slikarske tradicije, ki ponuja 
že preverjene poti, sem se veliko 
ukvarjal s slikarstvom Pabla Picas-
sa. Prek njega sem spoznaval jezik 
modernizma. V tem okviru iščem re
šitve, rezultat pa so slike, ki so na
stale v času mojega študija na lju
bljanski akademiji, nekaj pa j ih je 
nastalo tudi po diplomi.«. 

Martin Avsenik je bil rojen 20. no
vembra 1962 v Ljubljani, kjer je leta 
1981 maturiral na bežigrajski gimna
ziji. V letih 1981—1982 je služil voja
ški rok, pred tem pa je že opravil 
sprejemni izpit na Akademiji za l i 
kovno umetnost v Ljubljani, kjer je 
diplomiral februarja 1987 pri profe
sorju Janezu Berniku. 

Doslej je razstavljal na skupin
skih razstavah v Mestni galeriji v 
Ljubljani, na Jesenicah pa se prvič 
predstavlja s samostojno razstavo. 
Poleg oljne tehnike se ukvarja še s 
stenskimi tehnikami, kot sta mozaik 
in freska, in z oblikovanjem. Ukvar
ja se tudi z glasbo in je dokončal niž
jo glasbeno šolo — klavir in dva le
tnika srednje glasbene šole — klari
net. 

Razstava slik akademskega sli
karja Martina Avsenika bo v raz
stavnem salonu D O L I K Jesenice na 
ogled do vključno 2. marca. Salon je 
odprt vsak dan, razen sobot popol
dan in nedelj, od 9. do 12. ure in od 
16. do 19. ure. 

Vročinski val v kinu Železar 
Sem redni obiskovalec kino pred

stav v kinu Železar. Že od srede ja
nuarja opažam, da postaja kino dvo
rana posebna vrsta savne, ampak ne 
taka, kot je v Kranjski gori, kjer se 
človek sleče do nagega. To namreč v 
kinu ni mogoče, zato pa se gledalci 
potimo od vročine med predstavo in 
vohamo razne vonjave. 

Vsak bunker ima line za zrak, iz
gleda pa, da so na to v kino dvorani 
na Jesenicah pozabili, ali pa so na
prave celo montirane, le zaposleni 
j ih ne uporabljajo. Mislim, da ne bi 
bilo predrago, če bi kdaj pa kdaj spu
stili v dvorano malo svežega zraka, 
potem obiskovalci ne bi tožili, da jim 
postaja slabo. Pričakujem, da se bo 
stvar uredila. 

Obiskovalec Ivan Kropušek 

Ženskemu pevskemu zboru 
Milko Škoberne gorenjska Prešernova 

nagrada ob 20-letnici delovanja 
Med letošnjimijprejemniki gorenjske Prešernove nagrade je tudi ženski 

pevski zbor Milko Škoberne DPD Svoboda Tone Čufar, ki v letošnjem letu 
slavi 20-letnico uspešnega in neprekinjenega delovanja in ki je v tem času 
med redkimi tovrstnimi zasedbami na Slovenskem dosegel izjemen umetni
ški nivo. 

Začetek dela ženskega pevskega 
zbora sega v april 1968, ko je zaradi 
smrti treh zborovodij zborovska de
javnost v občini skoraj zamrla. Roj
stvo zbora je najtesneje povezano z 
veliko glasbeno osebnostjo — zboro
vodjem prof. Milkom Škobernetom, 
k i je intenzivno in prizadeto poma
gal pri ustanavljanju zbora, k i ga je 
potem trinajst let tudi zelo uspešno 
vodil, vse do svoje smrti. V zboru je 
v dvajsetih letih sodelovalo okrog 
120 pevk, pri čemer so upoštevane le 
tiste, ki so vztrajale vsaj do enega 
samostojnega koncerta. Zbor je v 
vseh sezonah štel od najmanj 24 do 
največ 42 pevk. Po smrti Milka Ško-
berneta se je zbor poimenoval po 
njem, zborovodstvo pa je prevzela 
glasbena pedagoginja Mira Mesaric. 
V sezoni 1982-1983 je zbor vodil zbo
rovodja Igor Majcen, diplomant 
Akademije za glasbo v Ljubljani. Po 
njegovem odhodu na podiplomski 
študij v ZR Nemčijo pa je zbor pre
vzel zborovodja, diplomant iste aka
demije, Anton Cimperman, ki je bil 
lansko jesen izbran za novega zboro
vodja Akademskega pevskega zbora 
v Ljubljani, vendar pa zbora ob dveh 
korepetitoricah strokovno pomaga 
pri pripravi jubilejnega koncerta. 

Zbor, katerega posebnost je, da v 
njem pojejo pevke iz širšega občin
skega območja in celo iz radovljiške 
občine, v vsaki sezoni naštudira sa
mostojen koncert z zahtevnim pro
gramom. Nastopa pa tudi na tekmo
vanjih, občinskih in regijskih sreča
njih, snemanjih, srečanjih z drugimi 
zbori, proslavah in drugih priredit
vah. Skupaj je imel zbor doslej 280 
nastopov. 

Največje obveznosti so za zbor po
menila tekmovanja, na katerih je 
lahko ocenjeval svoj programski in 
kakovostni napredek. Na mednarod
nem tekmovanju pevskih zborov »C. 
A. Seghizzi« v Gorici, v Italiji je zbor 
sodeloval trikrat in med številnimi 
kakovostnimi zbori dosegel enkrat 
tretje in dvakrat četrto mesto. Šest
krat je bi l udeleženec tekmovanja 
pevskih zborov Slovenije »Naša pe
sem« v Mariboru. Najbolj dragoceni 
priznanji si je zbor priboril na tek
movanjih leta 1972 in 1986, ko je pre
jel srebrno plaketo, leta 1986 in 1980 
pa je bil med prejemniki bronastih 
plaket, kar zbor nedvomno uvršča 
med najboljše zbore v SR Sloveniji. 

O teh nastopih navajamo le dvoje 
strokovnih mnenj: 

Radovan Gobec, november 1976: 
»Še vedno sem pod vtisom vaše ču
dovite interpretacije in seveda tudi 
vzorno pevsko-tehničnega izvajanja 
moje skladbe na tekmovanju v Mari
boru . . . Vaša študiozno izdelana in
terpretacija, lahko bi rekel, skoraj 
brezhibna dikcija, čistost intonacije, 
predvsem pa globoka doživetost, so 
vdihnili skladbi duha, kar je občutilo 
tudi občinstvo, k i vam je z dolgim 
aplavzom dalo priznanje. Če je žirija 
kje zakrivila napako, jo je nedvom
no pri vašem zboru, ki je brez vsake
ga dvoma zaslužil srebrno odlič-
j e . . . « 

Makso Pirnik, april 1980: »Ženske
mu pevskemu zboru na Jesenicah se 
iskreno zahvaljujem za izreden 
umetniški užitek. Se posebno.mi je 
nepozabna kristalnost zvoka. Čutim, 
da je vaše nesebično muziciranje si
jajen kamenček v mozaiku sloven
ske vokalne glasbe.« 

Bogdan Učakar pa je v Delu 25. 
aprila 1986 po koncertu štirih naj
boljših zborov z mariborskega tek
movanja v veliki dvorani Slovenske 
filharmonije, med katerimi je bil tu
di ženski pevski zbor Milko Škober
ne, napisal: » . . . Pravo pevsko razko
šje je bilo poslušati zbore, ki bi j ih 
radi kar preveč skromno uvrstili 
med amaterske, čeprav to so. Doma
la vsi so merila porečnega amateriz
ma že močno presegli . . . Vs i štirje 
zbori so s precej izenačeno kako
vostjo in veščimi zborovodji segli k 
programu renesančne zborovske 
ustvarjalnosti, zapolnili precejšen 
del s priredbami ljudskih pesmi ali 
izvirno domačo zborovsko ustvarjal
nostjo . . . Ženski pevski zbor Milko 
Škoberne pa je zablestel v Verdijevi 
»Laudi alla vergine Maria« ter s pe
smimi »Kurir« Rada Simonitija in »V 
pozni noči« Pavla Šivica . . .« 

Zbor je večkrat sodeloval tudi na 
tekmovanjih, ki jih razpisuje Radio 
Ljubljana'. Največji uspeh je dosegel 

v sezoni 1976/77, ko je v svoji skupi
ni dosegel prvo mesto. 

Zbor razen v domači občini, na Go
renjskem in v Sloveniji nastopata 
tudi med Slovenci na avstrijskem 
Koroškem (Obir, Bilčovs, Šentjakob, 
Celovec^ in v Kanalski dolini v Italiji 
(Trbiž, Zabnice), pel pa je tudi če v 
pobrateni občini Valjevo v SR Srbiji. 

Že več let uspešno sodeluje tudi z de
lavskim pevskim zborom v Beljaku. 

Ženski pevski zbor Milko Škober
ne DPD Svoboda Tone Čufar Jeseni
ce opravlja v občini in na širšem slo
venskem prostoru pomembno kul-
turno-umetniško dejavnost, ki je ne 
pokriva profesionalna kulturna de
javnost, in daje pomemben prispe
vek k slovenski zborovski ustvarjal
nosti. 

K številnim čestitkam, ki jih je 
zbor prejel ob tem visokem prizna
nju, se pridružuje tudi naše uredni
štvo. 

Kulturni dan v Kranjski gori 
Ob 8. februarju, — slovenskem kulturnem prazniku, je bila v petek, 

12. februarja, v osnovni šoli Jeseniško-bohinjski odred v Kranjski gori slo
vesnost, na kateri so podelili Finžgarjeve bralne značke. Finžgarjeve plake
te, ki jih podeljuje Slavistično društvo z Jesenic so prejeli tisti učenci, ki pri 
Finžgarjevi bralni znački sodelujejo že od vsega začetka, to je od 3. razreda 
naprej. Na prireditev so povabili tudi znano svobodno umetnico in mladin
sko pesnico Svetlano Makarovič, ki je sama izvajala svoje pesmice o malem 
Kakaduju ter o Kosovirjih in Kosovirkah. 

Po kulturnem sporedu je sledil razgovor učencev s pesnico. V pogovoru s 
Svetlano so učenci kranjskogorske osemletke izvedeli marsikaj. Med dru
gim tudi to, da je pred leti nastopala v Drami in Mestnem gledališču lju
bljanskem, sedaj pa je svobodna umetnica. Napisala je veliko zbirk za odra
sle in otroke, znana je otroška televizijska nadaljevanka Kosovirja na leteči 
žlici, med najmlajšimi pa so priljubljene kasete z otroškimi glasbenimi igri
cami, zlasti zadnja kaseta z naslovom Mali Kakadu. 

Lojze Kerštan 

Svetlana Makarovič podeljuje Finžgarjeve plakete kranjskogorskim učen
cem (foto: Damjan Hrovat, foto krožek Kranjska gora) 

12. Interclub razstava 
fotografij 88 

Foto klub Andrej Prešern z Jesenic že vrsto let uspešno sodeluje s 
sorodnimi klubi in društvi na avstrijskem Koroškem. Plodno je pred
vsem sodelovanje s foto grupo »Naturfreunde« iz Beljaka, s katero iz
menično pripravljajo vsakoletno medklubsko Interclub razstavo foto
grafij. Lani je bila 11. razstava v Beljaku, letos pa so na vrsti jeseniški 
foto amaterji. Tako bo 12. Interclub razstava fotografij 88 junija letos v 
razstavnem salonu DOLIK na Jesenicah. 

Pravico udeležbe na razstavi imajo samo člani foto kluba Andrej 
Prešern z Jesenic in člani foto grupe »Naturfreunde« iz Beljaka. Tema 
je razdeljena na dva dela, in sicer je tema A prosta, tema B pa je arhi
tektura. Vsak avtor lahko predloži največ štiri črno bele fotografije na 
vsako temo. Predpisana velikost fotografij je 30 x 40 cm. Za vsak klub 
so predvidene tri nagrade za vsako temo, vsak avtor, ki bo sodeloval 
na razstavi, pa bo dobil spominsko diplomo. Organizator bo sprejemal 
le fotografije, ki še niso bile razstavljene na Jesenicah in tudi ne na In
terclub razstavi. Žirija, ki bo določena kasneje, bo predložena dela 
ocenjevala 10. maja letos. 

Fotografije je treba poslati na naslov: Foto klub Andrej Prešern 
Jesenice, p. p. 68, 64270 JESENICE, najkasneje do 5. maja letos. 

Lojze Kerštan 

Ženski pevski zbor Milko Škoberne 
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Kakšne so naše Jesenice? 

V zadnjem času sem prebral kar nekaj člankov o ekološkem stanju na 
Jesenicah. Priznam, da sem bil tega še kako vesel, saj so se končno le našli 
posamezniki, katerim ni vseeno, kakšno je in bo v prihodnje naše mesto. 
Vesel toliko bolj zato, ker sem bil že pred leti med tistimi redkimi, ki so kri
tično pisali o urejenosti Jesenic 

Kar dolgo časa je bila glavni ones
naževalec okolja železarna, kar je 
bilo glede na njeno zastarelost tudi 
razumljivo. Z ukinitvijo najprej pra-
žilnih peči in pred kratkim obeh 
plavžev in martinovk se je stanje 
znatno izboljšalo. Lahko rečem, da 
danes Železarna sploh ni več glavni 
onesnaževalec, saj ima povsod vgra
jene čistilne naprave. Tudi stopnja 
hrupa se je izredno znižala, kar vse 
skupaj pozitivno vpliva na boljše po
čutje občanov, posebno tistih, ki sta
nujemo v neposredni bližini Železar
ne. Koliko je bilo nasprotovanj ob 
gradnji Jeklarne 2 na Belškem po
lju! Ljudje so se bali prahu in hrupa, 
saj je le malokdo verjel, da tega ne 
bo. Danes, ko Jeklarna 2 obratuje, so 
utihnili tudi najbolj črnogledi. 

Popolnoma drugačno sliko pa ka
že naše mesto na urbanističnem po
dročju, odnosu do narave, okolja in 
splošnih dobrin, kar vse kaže nizko 
kulturno raven občanov. Vedno se 
nasmehnem, kadar preberem v Žele-
zarju prispevek znanega avtorja o 
lepih rožah, o vrtičkarjih, skratka, 
kako lepo in urejeno je naše mesto. 
Ne rečem, da tega ni. Toda urejene 
površine lahko na Jesenicah prešte
jemo na prste ene roke. Koliko pa je 
vsega drugega, kar bi veljajo zapisa
ti. Dovolj je že. da pogledamo, kaj 
vse leži v strugi potokov Ukova in 
Jesenica, pa na obrežju Save. Le 
zgrozim se lahko zaradi stanja bliž
njih gozdov ob vznožju Karavank, 
kamor pogosto zahajam. Obnašamo 
se, kot da smo zadnja generacija lju
di na tem svetu! 

Na TV že vrsto let poteka akcija za 
turistični nagelj in bodečo nežo. Na 
Jesenicah so si nekateri pripeli že 
kar preveč nageljnov, čas je, da za
čnemo z bodečimi nežami. O neure
jenosti na Jesenicah bi lahko napi
sal kar_ zajetno brošuro.. Pred leti 
sem v Železarju objavil nekaj kriti
čnih prispevkov o tem. Koliko je da
nes, po nekaj letih, bolje? Nič! Nekaj 
zamere, to je vse. Kot pred leti lahko 
danes ponovno zapišem, da je prav 
K S Sava med najbolj zanemarjeni
mi v občini. Podrte ograje, divja 
odlagališča odpadkov, osat in plevel 
okoli stolpnic (ki so bile vseljene 
pred petnajstimi leti) in še mnogo 
drugega. Sicer pa tudi celotno mesto 
ne daje dosti boljše shke. 

Najbolj pa je zaskrbljujoča pro

metna anarhija. Osebna vozila so 
parkirana kar na pločnikih in zeleni
cah. Včasih imam občutek, da bi 
marsikdo rad svoje vozilo parkiral 
kar pred vrati svojega stanovanja. 
Tovornjaki mednarodnega tranzita 
parkirajo čez noč delno na pločniku 
in cestišču ali pa »zasedejo« avtobu
sno postajališče, čeprav imajo za to 
določen parkirni prostor (za gledališ
čem Tone Čufar). To, kot kaže, pri
stojnih za red v prometu sploh ne za
nima. Zato lahko mirno zapišem, da 
so prav osebna vozila in tovornjaki 
daleč največji onesnaževalec zraka 
na Jesenicah. Mnogi občani ne mo
rejo (nočejo) več peš niti v sto me
trov oddaljeno trgovino. Potem pa 
slišim pripombe, da je bencin drag. 
Ah res? Kako strupeni pa so prav iz
pušni plini motornih vozil, verjetno 
ni treba posebej poudarjati. 

Zato je prispevek 9. februarja vre
den vse pozornosti. Ne sprašuje se 
zaman, kaj so pravzaprav Jesenice, 
Naj kot domačin povem svoje mne
nje. Dolgočasno, umazano mesto (če 
to ime sploh zaslužijo), brez pravega 
družabnega in kulturnega centra (z 
izjemo Dolikovega salona), ter z ne

štetimi urbanističnimi »spomeniki«. 
Seveda pa moram priznati, da smo 
za takšno stanje v veliki meri krivi 
občani sami. Po drugi strani pa se ne 
spominjam, da bi ob kakšni urbani
stični ali drugi spremembi v mestu 
pristojni kdaj vprašali za mnenje tu
di krajane v K S ali občane (pred leti 
zazidava kmetijskih površin v Moj
strani). Zato se ne smemo čuditi, da 
je prav zadnji samoprispevek propa
del. Prišli so časi, ko ljudem ni vse
eno, kaj in koliko se z njihovim de
narjem naredi. Drugi vzrok za tako 
klavrn izgled mesta je verjetno v 
tem, da so si najbolj odgovorni zgra
dili hiše izven Jesenic, zato j im je za 
izgled in urejenost mesta kaj malo 
mar. Na Jesenice prihajajo le v služ
bo. 

Za konec le še tole. Več kot pohva
le vredna, da ne rečem nujna, bi bila 
ustanovitev ekološkega društva na 
Jesenicah (pa če je občinski SZDL 
prav ali ne). Upam in želim si, da bi 
v svoje vrste pridobili še druge, njim 
enako misleče občane. Mogoče bo z 
leti le prišlo tako daleč, da bodo 
predstavniki tega društva v imenu 
mnogih občanov lahko povedali (še 
tako učenim občinskim glavam) tudi 
svoje mnenje, kadar bo šlo za reše
vanje ekoloških problemov in vpra
šanj na Jesenicah. 

Janko Fon 

Jesenice (foto: I. Kučina) 

V Calgaryju trije tekmovalci iz jeseniške občine 
Petnajste olimpijske igre, ki so se v so

boto pričele v kanadskem Calgarvju, so 
za mnoge sedaj najpomembnejši dogo
dek v svetu. Zato smo vsi občani Jesenic 
ponosni, da tudi na letošnjih igrah nasto
pajo trije naši občani. 

Rajko Lotrič — skakalec, doma z Bel
ce, športnik, ki je znan po svojih zares le
pih skokih. Svoj nastop na igrah si je pri
boril s svojo izjemno borbenostjo, saj je 
moral premagati tudi poškodbo-kolena. 
Prav gotovo si je mesto v reprezentanci 
več kot zaslužil. 

Robert Žan — odličen alpski smučar, 
doma s Koroške Bele. V jugoslovansko 
reprezentanco se je v izredni konkurenci 
prebil z resnim delom in izvrstnimi re

zultati v tej sezoni. Skromen mladenič, 
vendar izjemen borec, bo v Calgarvju 
prav gotovo dokazal, da je smučar iz sve
tovnega vrha. 

Grega Benedik, doma iz Žirovnice. Ob 
Bojanu Križaju je naš drugi slalomist. 
Svoje kvalitete je že večkrat dokazal, za
to mu zaželimo, da bi ga letos med vratci 
res spremljala sreča. 

Do sedaj je na zimskih olimpijskih 
igrah nastopilo 209 Jugoslovanov; iz jese
niške občine kar 62 tekmovalcev. To pa je 
številka, vredna vsega spoštovanja. Me
nim, da v svetu ni občine, ki bi na petnaj
stih olimpiadah imela 65 tekmovalcev 
glede na razmeroma majhno število pre
bivalcev. 

Po panogah prednjaČi hokej na ledu z 
28 udeleženci. Sledijo smučarski teki z 11 
tekmovalci, alpski smučarji — 10 (Žan in 
Benedik še nista všteta), osem je bilo 
skakalcev (Lotrič še ni všet), en tekmova
lec pa je tekmoval v klasični kombinaciji. 

Naj ob tej priložnosti povabim nekda
nje olimpijce iz naše občine, da se oglasi
jo pismeno, po ^ (ZTKO Jesenice, Le-
darska 4, ^ 81-579) ali osebno pri stro
kovnem delavcu Zveze za tel. kulturo Je
senice. Radi bi zbrali čim več gradiva in 
tako ohranili spomin na te naše izvrstne 
športnike tudi zanamcem. 

- Branko Jeršin 

Nekaj pomembnejših 
letnic iz zgodovine 
delavskega gibanja 

LETO 1923: 

7. novembra je Neodvisna delav
ska partija prvič javno proslavila 
spomin na oktobrsko revolucijo. Na 
proslavi je govoril Janez Mlakar. 
Mladinci: Farčnik, Grebene, Okro-
gar in Škerlj so zapeli Internaciona-
lo. To je bila tudi poslednja legalna 
proslava Velikega oktobra med obe
ma vojnama. 

V tem letu so jeseniški komunisti 
opravljali tudi težavne ilegalne nalo
ge. V Jugoslavijo so se zatekli mnogi 
bolgarski komunisti, ki so jih nato 
komunisti z Javornika in Jesenic 
(Ciril Košir, Tilka Preželj-Škerljeva, 
Urška Šitikova, Franc Regitnik. Ber-
ti in Tone Vergelj in Tomaž Wolf) 
prepeljali po tajnih poteh čez Kara
vanke v Avstfijo. 

dušile vse navzoče. Koncert jeseni.: 
ške godbe je žaridarmerijska patru, 
lja z Bleda prekinila in aretirala pe;_ 
organizatorjev: Ignaca Kralja, Anto . C 

na Thalerja st., Toneta Verglja in štj y 

dva druga. 
V tem letu je bil posebno aktiv. . 

nogometni odsek, v katerega so bi;I 
vključeni: Viktor Brun, Jože Gregoi-
čič, Avgust Jelen, Franc Justin, Slav 
ko Koren, Viko Koren, Ciri l Kura; 
Rudi Pančur, Rajhman, Milan Res? 
ner in Franc Uranič. 

Odigrali so nekaj tekem z domač, 
mi moštvi; igrali pa so tudi proti mc j 
štvu Beljaka. 

V poletnih mesecih so gorenjski-
komunisti organizirali ilegalne prt 
hode preko jugoslovansko-avstrijsteo 
meje v Karavankah. Na našem obl< 
močju so bili ti prehodi na Golici i r r 

Delavski dom na Savi — središče naprednega delavskega gibanja ( 

Novembra je bil v gostilni Bruner 
na Savi sestanek Neodvisne delav
ske partije, katerega sta se udeležila 
tudi Triša Kancelerovič iz Beograda 
in Franc Klopčič iz Ljubljane. To le
to je značilno po tem, da je Komuni
stični partiji uspelo organizirati sin
dikate in mladino in da je kljub te
rorju oblasti ostalo jeseniško delav
stvo revolucionarno in zavedno. 

LETO 1928: 

V dneh 17., 18. in 19. marca so bili 
jeseniški »Svobodaši« z dramskim 
odsekom na gostovanju v zasavskih 
revirjih. Z njimi je bil tudi jeseniški 
delavski pisatelj Tone Čufar, katere
ga dramsko delo »Jutranja molitev« 
so predstavili v Zagorju, Trbovljah 
in Hrastniku. Posebno prisrčni sta 
bili srečanji v Trbovljah in Hrastni
ku. To je bil prvi tesnejši stik svobo-
dašev iz dveh najmočnejših delav
skih središč Slovenije. 

16. junija je bila na pobudo jeseni
ške »Svobode« na Jesenicah konfe
renca gorenjskih »Svobod«. Zvezo 
»Svoboda« je zastopal Dušan Ker-
mavner. Dogovorili so se o vsestran
ski vzgoji funkcionarjev in medse
bojnem sodelovanju. Organizirali 
naj bi dramske, telovadne, pevske, 
knjigovodske in druge tečaje. 

Avgusta so svobodaši iz gorenj
skih podružnic pripravili v Lescah 
skupno prireditev, ki jo je pripravil 
okrožni odbor za Gorenjsko. Revolu
cionarne pesmi in recitacije so nav-

Stolu. Posebno aktivna je bila Tilk; 
Škrlj. Občasno je to pot uporabil tu
di Tine Vister. Preko teh kanalov s: 
ilegalci prenašali ilegalno — komu-je 
nistično literaturo ali pa so jo uporaia 
bih tudi za prehode ilegalcev — kc-nc 
munistov. ;ir 

t o 

LETO 1933: | 

Aprila je bila jeseniška »Svoboda tf1 

zaradi nesoglasij s centralo »Svc J - t v 

bod« v Ljubljani razpuščena. Slove . 
sko vodstvo se je usmerilo v desno, H 

čimer se jeseniška »Svoboda« r.: 
strinjala in je ustanovila na Jeseni
cah novo delavsko kulturno d ruš tv i^ 
»Enakost«. Kljub tem težavam dele 
dramskega in nogometnega odsekt 
ni zamrlo. 

Viktor Brun: 21 

75 let 
jeseniškega nogometa 

12.j septembera: Trbiž-Jesenice — finale 3 : 1 
V/Železarju lahko preberemo, da je bil za zmago domači

nov precej zaslužen pristranski sodnik. Brez upravičenega 
razloga je iz igre izključil kar dva Jeseničana. 

Začele pa so se borbe za točke. 
Člansko moštvo Jesenic je v jesenskem delu prvenstva v 

OČL — zahod dosegalo dobre rezultate. Naj j ih nekaj nave
demo: 

Jesenice : Kočevje 1:0 (0:0) 
Jesenice : Jadran 1:0 (0:0) 
Primorje : Jesenice 2:1 (1:0) 
Stol : Jesenice 4:3 (3:1) 
Jesenice : Litija_0:0 
Jesenice : Bela Krajina 3:2 (2:0) 
Elan : Jesenice 0:2 (0:0) 

Kot zanimivost velja povedati, da je bila zadnja tekma z 
Elanom na Jesenicah 23. novembra po 14 dneh prekinitve 
tekmovanja zaradi zapadlega snega. 

Pomladi 1981 se je 23. marca pričelo tekmovanje v sklep
nem delu prvenstva 1980/81, in sicer na Jesenicah. Jesenice 
: Primorje 2:0 (0:0). To je bil derbi kola; pomerila sta se prvo 
in drugouvrščeni klub jesenskega dela prvenstva. 

Derbi je privabil 400 zvestih prijateljev jeseniškega no
gometa. Za domače sta bila uspešna Panič in Mlakar. 

V predtekmi so mladinci Jesenic premagali vrstnike Pri-
morja s 4:1. V moštvu jeseniških mladincev je vidno izsto
palo pet do šest perspektivnih nogometašev, k i so že resno 
konkurirali za vključitev v člansko moštvo. 

29. marca: Jesenice : Stol Kamnik 3:3 (1:2). Za neodločen 
rezultat so bili zaslužni gledalci s spodbujanjem, k i je igral
cem dalo krila. Gostje so namreč že vodili s 3:1, pri 3:3 pa so 
na srečo domačega moštva zastreljali enajstmetrovko. Za 
domače so gole dosegli: Ibrahimovič, Kramar in Panič. 

Predtekma mladincev: Jesenice : Stol 3:2 (22). Moštvi sta 
bili precej izenačeni. 

V Žireh so tega dne gostovali kadeti Jesenic. To je bila 
nova starostna kategorija od 14 do 16 let, vmesna med pio
nirji in mladinci. 

Kadeti: Alpina Žiri : Jesenice 1:3 
Za Jesenice sta bila uspešna Babic 2 in Zetovič. Jeseni

ški kadeti so imeli skromne priprave, pa sc kljub temu do
bro začeli. 

Jeseničani so se tako izkazali kar'v treh kategorijah. 

14 

5. april: Jesenice : Litija 4:0 (1:0), 500 gledalcev. Uspehi 
privabljajo tudi vedno več gledalcev. Gole sta dosegla Mla
kar v 12. in 78. minuti, Kramar pa v 50. in 56. minuti. 

Predtekma mladincev: Jesenice : Stol 2:0 (1:0). Gol sta za
dela Bešič in Atanasov. 

Kadeti: Jesenice : Tržič 3:0 (3:0). Strelci: Trkulja, Pivač in 
F. Bešič. 

Pionirji: Lesce : Jesenice 2 : 1. V komentarju lahko bere
mo kritiko, da so pionirji prepuščeni samim sebi, nimajo".-
trenerja, za treninge se kar sami dogovorijo. Ah ni to zado
sten dokaz, da je nogomet med najmlajšimi zelo priljubljen.. 
Vodstvu N K se očita, da ne bi smelo opustiti skrbi za vzgojo-
novega rodu nogometašev. 

Zaključimo to prvenstvo s tekmo 31. maja: Jesenice : Ta
bor Jadran 1:0 (1:0). 

Tesna zmaga domačih, k i so zatajili v kolektivni igri in 
zapravili mnogo lepih priložnosti. Uspehi ali neuspehi vseh 
selekcij jeseniškega nogometa v sezoni 1980/81 so nasled
nji: 

Člani — OČL — zahod: 3. mesto, 30 točk, razlika 45:39. 
Mladinci — O M L — zahod: 3. mesto, 36 točk, razlika 

61:48. 
Kadeti — medobč. liga: 4. mesto, 16 točk, razlika 35:54. 
Pionirji — medobč. liga: 3. mesto, 11 točk, razlika 22:37. 
Če smo malo poetični, lahko rečemo, da je v tej nogome

tni sezoni v srcu jeseniških nogometašev kar precej krat po-
stialc sence. 

- J. 

LETO 1938: se 

V januarju je banska upravni 
Dravske banovine izdala odločbo 
ukinitvi delavsko kulturnega drugi 
štva »Enakost« na Jesenicah z ute^ 
meljitvijo, da se društvo ni držak^ 
pravil in je svoje otroke, k i so biifo 
vključeni v društvo, vzgajalo v p ro t i n l 

državnem duhu, oziroma v strogi 
delavsko-razrednem duhu. p 

Tako je to leto pomenilo konec or C f 

ganiziranega, kulturnega dela v dew, 
lavskem domu na Savi. Razpuščenc 
je bilo tudi društvo na Javorniku. j , 

Nadaljevanje ^ 



Prodaja 

izdelkov 

Gorenja 

Trgovska Oeiovna organizacija 

G O L I C A o. o. 
64270 JESENICE. Trto« 1 

TD trgovina 

Z A R J A o. sub. o. 
JESENICE. TITOVA 1 
Žiro račun 51530-601.14335 
Telelon (0641 61-551, Sl-543 

TO Zarja, poslovalnica Domoprema, Jesenice, Titova 1, 
organizira od 15. do 20. februarja pri JELENU 
vsak dan: 

od 10. do 13. ure ter 
od 14. do 18. ure 

prodajo: 
— bele tehnike, 
— antenskega pribora, 
— keramike, 
— kuhinj, 
— varilne tehnike 

iz delovne organizacije Gorenje iz Titovega 
Velenja pod ugodnimi pogoji: 

— 6 mesečni kredit z 20 % pologom in 
brez obresti. 

Posebno presenečenje! 
Izžrebano bo 10 kupcev, ki bodo prejeli praktične nagrade. 

TO Zarja Jesenice poslovalnica Domoprema 

Dežurni trgovini 

V soboto, 20. februarja, bo
sta na Jesenicah od 7. do 18. 
ure odprti trgovini: 

EMONA MARKET Jesenice 
(pri hotelu Pošta) in 

DELIKATESA, poslovalnica 
5, Tomšičeva 70. 

Kaj bomo gledali v kinu 

Dežurna lekarna 

V februarju je za občini Ra
dovljica in Jesenice dežurna 
lekarna na Jesenicah. 

Rešitev križanke iz 
prejšnje številke: 

Po, Root, James Dean, Ay
mé, Upornik brez, IK, razloga, 
alpaka, Nova, vtikač, Esti, di
namičnost, spalnik, Akron, 
urh, korona, AM, Ots, Aja, 
Aman, zeva, Nato, lan, pena, 
kas, Al, San, Ant, idila, ostrost, 
diaskopija, Avesta, aksioma-
tik, Kastor. 

Obvestilo članom zveze borcev NOV Javornik — 
Koroška Bela 

Vse člane naše krajevne organizacije zveze borcev NOV obvešča
mo, da je v petek, 26. februarja, letna delovna konferenca članov zveze 
borcev NOV Javornik — Koroška Bela. Konferenca bo v domu Dru
štva upokojencev Javornik — Koroška Bela. ob 16. uri. 

Vabljeni vsi člani! 
Odbor ZB NOV 
Javornik — Koroška Bela 

KINO ŽELEZAR 
19. februarja, amer. barv. akcij, 

film ČRNI MESEC ob 16. uri. Ob 18. 
uri nem. barv. erot. drama ZALJU
BLJENA MELODY. Film ni prime
ren za otroke! Ob 20._ uri premiera 
amer. barv. srhljivke ŽRELO III. 

20. februarja, avstral. barv. fant. 
komedija NEVERJETNI MAL
COLM ob 16. in 18. uri. Ob 20. uri 
premiera ital. barv. ljub. drame NO
ČI GOSPE SIMONE. Film ni prime
ren za otroke! 

21. februarja, avstral. barv. fant. 
komedija NEVERJETNI MAL
COLM ob 16. in 18. uri. Ob 20. uri 
amer. barv. ljub. drama MOJA 
AFRIKA. 

22. februarja, amer. barv. film ka
tastrofe ZNAMENJE ZA NEVAR
NOST ob 16. uri. Ob 18. in 20. uri ital. 
barv. ljub. drama NOČI GOSPE SI
MONE. Film ni primeren za otroke! 

23. februarja, meh. barv. pust. film 
ZAKLAD AMAZONKE ob 16. uri. 
Ob 18. in 20.- uri ital. ban.', ljub. dra
ma NOČI GOSPE SIMONE. Film ni 
primeren za otroke! 

24. februarja, amer. barv. spekta-
kel DESET ZAPOVEDI II. DEL ob 
16., 18. in 20. uri. 

25. februarja, amer. barv. komedi
ja IZGANJALCI DUHOV ob 16., 18. 
in 20. uri. 

KINO DOVJE 
21. februarja, sloven. barv. kome

dija MOJ ATA, SOCIALISTIČNI 
KULAK ob 19. uri. 

KINO KRANJSKA GORA 
19. februarja, amer. barv. film ka

tastrofe ZNAMENJE ZA NEVAR
NOST ob 17. in 19. uri. 

23. februarja, amer. barv. srhljiv-
ka ŽRELO III ob 17. in 19. uri. 

Razstavni salon 
Dolik Jesenice 

V razstavnem salonu DO
LIK DPD Svoboda Tone Čufar 
Jesenice je od 20. februarja do 
vključno 2. marca na ogled 
razstava slik akademskega 
slikarja Martina Avsenika iz 
Ljubljane. 

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

Ženski pevski zbor Milko 
Škoberne Jesenice se zahva
ljuje za čestitke ob prejemu 
Prešernove nagrade za Go
renjsko komisiji za kulturo 
sindikata Železarne Jesenice 
ter drugim organizacijam in 
posameznikom z željo za na
daljnje uspešno sodelovanje. 
Pevke ženskega pevskega 

zbora 

Zahvale 

Ob prerani izgubi moža in očeta 

lka 
tu- FRANCA KAVČIČA 

n u _se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
ira-nam v teh težkih trenutkih nudili po-
ko-uioč. Hvala sosedom, posebej še dru

žini Bešič. Hvala vsem, ki ste ga ta
ko številno pospremili na zadnjo pot. 
Žalujoči: žena Franči
ška, hčerka Mirica z 

-jatlružino in ostalo sorod-
;vn-Stv° 

Ob težki in prerani izgubi našega 
dragega moža in očeta 

IVANA JUSTINA 

se najtopleje zahvaljujemo nekda
njim sodelavcem vozovne delavnice 
Železarne Jesenice za izkazano po
zornost v teh težkih urah. 

Žalujoči: žena Francka 
in sin Sandi z družino 

Sindikalni organizaciji obrata Ži
cama se iskreno zahvaljujem za po-, 
darjeno plaketo in diplomo ob odho
du v pokoj. Zahvaljujem se tudi so
delavkam in sodelavcem Žičarne in 
Hladne valjarne Jesenice za prelepa 
darila. 

Vsem skupaj želim veliko delov
nih uspehov. 

Ivan Sušnik 

Sindikalni organizaciji TOZD 
Ploščati program in K OO sindikata 
Železarne se zahvaljujem za denar
no pomoč v času bolezni. 

Dragan Vučevič 

Društvu upokojencev Javornik — 
Koroška Bela se najlepše zahvalju
jem za pozornost^ob mojem življenj
skem prazniku. Želim j im še veliko 
delovnih uspehov. 

Anton Masnoglav 

Društvu upokojencev Javornik — 
Koroška Bela se najlepše zahvalju
jem za čestitke ob mojem rojstnem 
dnevu- Pavla Slamnik 

Preklic 
Preklicujem besede, k i sem jih iz

rekla Majdi Noč! 
Marija Noč 

Vaša naša matineja 

V nedeljo, 21. februarja, bo ob 
10. uri po krajšem premoru jeseni
ško gledališče Tone Čufar za najm
lajše zopet pripravilo 

vašo našo matinejo 
V goste smo povabili mla

dinsko skupino »Svoboda 2« iz Trbovelj, ki se nam bo predstavila s 
pravljično igrico 

Čudežni pisalni strojček. 
Ob koncu predstave bodo otroci, kot ponavadi, zopet lahko risali v 

avli gledališča. 

Krajevna organizacija zveze borcev NOV in W I pri KS SAVA Je
senice 

vabi 
vse svoje člane na letno skupščino, ki bo v sredo, 24. februarja, ob 17. 
uri v domu društva upokojencev, na Jesenicah, Pod gozdom 13. Na 
skupščini se bomo pogovorili o zdravstveni problematiki, o priznaval
ninah in drugih problemih, ki tarejo borce in WI. 

S seboj prinesite članske izkaznice zaradi vpisa članarine za leto 
1988/89. 

Vljudno vabljeni! 

Ob boleči izgubi moža, očeta, sta
rega očeta, brata, svaka in strica 

VALENTINA JEKLARJA 

se iskreno zahvaljujemo strežnemu 
in zdravstvenemu osebju doma dr. 
Franceta Berglja, zdravnikom in se
stram internega oddelka Bolnice Je* 
seniee, hvala dr. Dražiču za obiske 
ha domu. Zahvaljujemo se Jožici za 
nesebično pomoč v času bolezni in 
ob težkih trenutkih, sosedom, prija
teljem in znancem, ki so ga v njego
vi bolezni obiskovali in kakorkoli po
magali. 
: Hvala IO OOS Valjarna debele 
pločevine, sodelavcem adjustaže ste
kel Javornik in sodelavcem RTA, 
pevcem za zapete žalostinke in žup
niku za obred. Hvala vsem za cvetje 
in denarno pomoč ter spremstvo na 
njegovi zadnji poti. 

•Vsi njegovi 

15 ŽELEZAR 

MIJA VLAKEHA 

ie zahvaljujemo osebju internega 
iddelka Bolnice Jesenice za zdra
vljenje in nego v težki bolezni. Za-
lvaljujemo se tudi splošni varnostni 
;lužbi Železarne Jesenice, obratu 
transport — oddelku garaže in obra-
;u Vzdrževanje — gradbenemu od-
lelku Jesenice za izkazano pozor-
iost. 

Posebna zahvala družinam Košir, 
Purger in Rovanovi ter sostanoval-
:em s C. revolucije 8 za nesebično 
pomoč in tolažbo v težkih trenutkih. 
Hvala tudi govornikoma, pevcem in 
iupniku za obred in vsem tistim, k i 
so darovali cvetje, izrazili sožalje in 
pt spremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi 
i 

Ob težki in prerani izgubi dragega 
moža, očeta, starega očeta in brata 



Goooooool (foto: I. Kučina) 

Četrta tekma superfinala za državno prvenstvo 

P E T E K , 19. februarja,ob 18. ur i Podmežakljo ; 

Jesenice: Kompas Olimpija 

Tedenski hokejski pregled 

Odločitve o letošnjem državnem hokej
skem prvaku še ni. Tretje srečanje, v to
rek v Hali Tivoli, se je po streljanju ka
zenskih strelov (v rednem delu je bil re
zultat neodločen 3:3) končalo z zmago 
Kompasa OUmpije z rezultatom 6:5. Tako 
je po treh srečanjih superfinala rezultat v 
zmagah 2:1 za Jesenice. 

Hokejisti Jesenic so prvi dve srečanji 
superfinala prepričljivo dobili. Predvsem 
z odlično taktično igro so zmagali najprej 
v Ljubljani z rezultatom 4:0, nato pa v so
boto še Podmežakljo z rezultatom 3:0. 
Tudi v tretjem srečanju so imeli pet mi
nut in pol pred koncem zmago in naslov 
takorekoč že v rokah, vendar pa so do
mačinom dopustili, da so dve minuti pred 

Kompas Olimpija : Jesenice 
0:4 (0:2,0:2,0:0) 

Ljubljana, 10. februarja — prva tekma 
superfinala; sodniki; Ilič (glavni), Le-

'šnjak, Vister; kazni: K. Olimpija 11 + 10, 
Jesenice 10 minut. Strelci 0:1 Klemene 
(Kelih 5), 0:2 Klemene (19), 0:3 Razinger 
(Mlinarec 26), 0:4 Smolej (Mlinarec 32). 

Slavija: Kranjska gora 
Gorenjka 5:9 (3:5, 0:2. 2:2) 
Zalog, 11. februarja — tekma za član

sko prvenstvo SRS; sodniki: Lešnjak in 
Žargi; kazni: Slavija 2 minuti, Kr. gora 2 
minuti. Strelci; Jeklič 4, KunčiČ 2, Jug, 
Crnovič in Tušar po 1. 

Kranjska gora Gorenjka : 
Tivoli 9:3 (2:0, 5:1, 2:2) 

Jesenice, 13. februarja tekma pionirjev 
za prvenstvo SRS; sodnika: Razinger in 
Pristov; kazni: Kr. gora 6 minut. Strelci: 
Kranjc, Jandrič in Karahodžič po 2, Skrt, 
Lotrič in Kemperle po 1. 

Kranjska gora Gorenjka : 
K. Olimpija 1:3 (0:1,1:1,0:1) 

Jesenice, 13. februarja — prvenstvena 
tekma za mladinsko državno prvenstvo; 
edini gol za naše je dosegel Kafan. 

koncem izenačili in tako izsilili kazenske 
strele. Pri teh pa so imeli nekaj več sreče 
Ljubljančani, ki so trikrat zadeli, naši pa 
le dvakrat. 

V rednem delu tekme so gole za Jese
nice dosegli Razinger, Macholda in Kopi
tar, pri kazenskih strelih pa sta bila 
uspešna še Tišler in Ščap. 

Tako bo treba v petek, 19. februarja, 
Podmežakljo odigrati še četrto srečanje 
(morebitno peto srečanje bo nato v pone
deljek 22. februarja v Hali Tivoli). Tekma 
na Jesenicah bo odločilna za naše, saj bi 
jim zmaga ž e prinesla 23. naslov držav
nih prvakov. Upajmo, da bodo s pomočjo 
številnih navijačev izkoristili priložnost. 

Cinkarna : Jesenice 4:7 
(1:4, 1:2, 2:1) 

Celje, 13. februarja — tekma pionirskih 
ekip za prvenstvo SRS; sodnika: Belcer 
in Zorko; kazni: Cinkarna 19 minut, Jese
nice 21 minut. Strelci: Jan 2, Beslagič, 
Omerzel, Vari, Smolej, Pretnar po 1. 

Jesenice: Kompas Olimpija 
3:0 (1:0, 2:0, 0:0) 

Jesenice, 13. februarja — druga tekma 
superfinala; sodniki Džokič (glavni), Vi
ster, Rozman; kazni Jesenice 2 minuti, 
Olimpija 10 minut. Strelci 1:0 Kožar (Fi-
gala 18), 2:0 Mlinarec (24), 3 K) Suvak 
(Hafner 36). 

Kranjska gora Gorenjka : 
Zagi 5:1 (1:1, 4:0, 0:0) 

Jesenice, 14. februarja — tekma pionir
skih ekip za pokal Karavank; sodnika: 
Razinger in Iskra; kazni: Kr. gora 2 mi
nuti, Zagi 4 minute. Strelci: Kranjc, Šivic, 
Brgant, M. Hafner in Lotrič. 

Kranjska gora Gorenjka : 
K. Olimpija 11.5:5 (0:1,2:2,3:2) 

Jesenice, 14. februarja — tekma za 
člansko prvenstvo SRS; sodnika; Dremelj 
in Pristov; kazni: Kr. gora 4 minute, 
Olimpija 18 minut. Strelci; Crnovič 2, Tu
šar, Kunčič in Jan po 1. 

Kegljači na ledu se pripravljajo na 
evropsko prvenstvo 

Letošnji najpomembnejši nastop ke-
gljačev na ledu bo v začetku marca, ko 
bodo sodelovali na evropskem prvenstvu 
v Celovcu v Avstriji. Ekipe za sodelovanje 
na prvenstvu bodo določili po koncu kva

lifikacij. V moštvenem delu so trenutno v 
vodstvu jeseniške ekipe Gradbinec, Va-
trostalna in Hladna valjama Jesenice, na 
sporedu pa bosta še dve koli k\ralifikacij. 

Poleg tega kegljači v februarju nada
ljujejo tudi z izvedbo zarumivih medna
rodnih turnirjev. Na Bledu je bil turnir 
za prehodni pokal Bleda. Nastopilo je 21 
ekip iz ZRN, Avstrije in Slovenije. Zma
gali sta jeseniški ekipi, in sicer Vatrostal-
na pred Gradbincem. 

V dvorani v Podmažaklji je bil turnir 
pod pokroviteljstvom ekipe Železar. na
stopilo je 13 ekip iz ZRN, Avstrije in Slo
venije. Zmagala je jeseniška ekipa Grad
binec pred Rodenstockom iz ZRN in jese
niško ekipo Vatrostalna. 

J.R. 

N A M I Z N I T E N I S 

Regijsko 
prvenstvo ŠŠD 

Spremenjeni način tekmovanja, ki je 
bil za ŠŠD letos uveden prvič, je pokazal, 
da je zanimanje med učenci in učenkami 
osnovnih šol za namizni tenis vsekakor 
večje kot doslej. Po novem so namreč 
igralci ločeni v skupino A, to je tiste, ki so 
si že osvojili točke za lestvico NTZS, in 
skupino B, to je tiste, ki točk še niso osvo
jili. Poleg te delitve je po novem še deli
tev v skupino 1. — 4. razred ter 5. — 8. ra
zred tako pri učencih kot pri učenkah. V 
ekipnem delu tekmovanja imajo pravico 
nastopa za vsako osnovno šolo učenci in 
učenke ne glede na to, v kateri kategoriji 
nastopajo v igrah posamezno. 

Po odigranih občinskih prvenstvih 
ŠŠD na prvi stopnji so se v drugostopenj
sko tekmovanje na ravni regije uvrstili 
po dve najboljši ekipi učencev in učenk 
ter po osem posameznikov v vsaki kate
goriji. 

Regijsko tekmovanja ŠŠD, ki velja kot 
polfinale za prvenstvo ŠŠD Slovenije, je 
bilo v nedeljo v Kranju, jeseniški učenci 
in učenke pa so dosegli naslednje rezul
tate: 

Ekipa učencev OŠ Tone Čufar je bila 
tretja, ekipa učenk OŠ Tone Čufar pa 
druga. Učenke A posamezno: Vanja Kle
mene je bila četrta (OŠ Tone Čufar). 
Učenci B 1. — 4. razred: 1. mesto Luka 
Klemene, 3.-4. mesto Tomaž Buh, oba OŠ 
Tone Čufar, 5.-8. Dejan Kocijančič in To
maž Morič, oba OŠ Prežihov Voranc. 

Učenci B 5. — 8. razred: 3.-4. mesto 
Aleš Sajger, 5.-8. Klemen Dremelj, oba 
OŠ Tone Čufar. 

Učenci B 1. — 4. razred: 1. mesto Saša 
Lavrižar, 2. mesto Maša Sladic, obe OŠ 
Tone Čufar. 

Štirje najboljši učenci oziroma učenke 
iz vsake kategorije so si pridobili nravico 
nastopa na republiškem finalu ŠSD. 

Judo 
Judo sekcija TVD Partizan zopet tek

muje v 2. slovenski judo ligi, v kateri je še 
11 klubov. Pretežno so to druge ekipe 
klubov, ki tekmujejo v prvi slovenski ligi. 

Ekipo judo sekcije Jesenice sestavljajo 
pretežno mlajši mladinci, rojeni 1973. ali 
pa 1974. leta. V tej sezoni je naš cilj ostati 
v ligi in si nabrati tekmovalnih izkušenj 
za republiško prvenstvo mlajših mladin
cev in za večja mednarodna tekmovanja 
v Italiji. Dobili smo že povabila za Benet- . 
ke, Bolzanp, Trento in Padovo. Ekipo se
stavljajo: Herman, Matarugič, Makuc, 
Grčar, Japelj. Balič, Krupenko, Stražišar, 
Dvoršak in Vukovič. 

V nedeljo je bilo prvo kolo v Ljubljani v 
organizaciji judo kluba Bežigrad. Sodelo
vala sta še judo kluba z Reke in Jesenic. 
Rezultati troboja: 

Bežigrad : Reka 7:7 (tehnične točke 
20:30) 

Jesenice : Bežigrad 0:14 (tehnične toč
ke 053) 

Reka : Jesenice 9:5 (tehnične točke 
40:15) 

Jeseničani so tako ostali brez točk, Be
žigrad je osvojil dve in Reka štiri točke. 
Rezultat res kaže katastrofo, toda borbe 
so pokazale drugo sliko. To je bil krst Je
seničanov v ekipnem prvenstvu, v kate
rem je veliko večja odgovornost kot na 
tekmovanju posameznikov. Jeseničani so 
tudi še neizkušeni v parterni tehniki in 
imajo premalo kondicije, saj borba traja 
čistih pet minut. Vsi njihovi nasprotniki 
so bili vsaj pet let starejši in so jih preka
šali le v moči in izkušenosti. 

V soboto potujejo v Celje na prvi pozi
vni turnir za mlajše mladince in pionirje. 
V nedeljo, 28. februarja, je na Jesenicah v 
dvorani TVD Partizan drugo kolo, na ka
terem bosta še ekipi Triglava iz Kranja in 
iz Gorišnice pri Ptuju. Vabljeni. 

V soboto in nedeljo pohod na Stol 
Zasnežena pobočja Karavank spet pri

čakujejo vnete ljubitelje zimske rekreaci
je. Letošnji 23. zimski spominski pohod . 
na Stol bo v soboto, 20-, in v nedeljo, 21. 
februarja. Več tisoč planincev in drugih 
ljubiteljev gora bo počastilo spomin na 
bitko Jeseniške čete 20. februarja leta 
1942 na Stolu. 

Najpomembnejša novost letošnjega po
hoda je spremenjeni mladinski pohod po 
poteh Cankarjevega bataljona, ki je bil 
doslej ob petkih, dan pred osrednjim po
hodom. Letos bo ta pohod v soboto, 20. fe
bruarja, in sicer bo to orientacijski pohod 
učencev iz jeseniške in radovljiške obči
ne. Organizacijo in izvedbo so prevzeli 
Člani občinske konference ZRVS Jeseni
ce. 

Orientacijski pohod bo potekal tako, da 
bodo 5-članske ekipe učencev ob 8. uri 
zjutraj štartale s Koroške Bele in Žirov
nice. Med potjo bodo morali člani ekip 
odgovoriti na več vprašanj o zgodovin
skih dogodkih na območju Stola, pri Val-
vazorjevem domu pa bodo izvedli še stre
ljanje z zračno puško. Najboljša ekipa bo 
sprejela prehodni pokal Stola, ki ga bodo 

predstavniki občinske konference ZR. 
Jesenice izročili na sobotni proslavi. 

Drugih sprememb na letošnjem po\ 
du ne bo. Gorski reševalci, miličniki 
alpinisti bodo v petek pregledali pobo 
Stola in se potem odločili za najbolj v 
no pot. Če vzpon na vrh ne bo mogoč, 
do pripravili pot po nižjih planinah. 0 
dneva bodo udeleženci lahko krenili • 
pot od 6. ure dalje izpred Valvazorjevt^ 
doma. Proslava bo v soboto in nedeljo 
11. uri pred Valvazorjevim domom, če 
pohod po spodnjih planinah, pa že ob 
uri. V soboto bo slavnostni govort 
predsednik Planinske zveze Slover 
Marjan Oblak, zapeli pa bodo pevci iz 
rovnice. V nedeljo prav tako pripravil 
kulturni program, in sicer bodo udt 
žence pozdravili pevci iz Podnarta. 

Tehnične službe bodo tudi letos deli i 
v gostilni Pod Stolom v Žirovnici, kjer t. 
do lahko udeleženci uredili vse glede p 
hodnih knjižic in značk. 

Gorski reševalci tudi tokrat opozaru 
vse na previdno hojo, vsakdo pa mor, 
seboj vzeti tudi primerno zimsko opr 
mo. 

Razpis prvenstva Železarne v sankanju — 
1988 

Pokrovitelj prvenstva bo komisija za športno rekreacijo; organi
zator pa SAK Jesenice. Vodja tekmovanja bo Alojz Cesar. 

Tekmovanje v sankanju bo v soboto, 27. februarja, ob 10. uri pri 
Savskih jamah v Planini pod Golico. 

Tekmovanje je ekipno in posamezno v moški in ženski konkuren -
ci. Moški tekmujejo v kategorijah: 

— do 30 let (letnik 1958 in mlajši), 
— od 30 do 40 let (letnik 1957 do vključno 1948), 
— od 40 do 50 let (vključno letnik 1937 in starejši). 

Ekipa pri moških šteje iz vsake kategorije po enega tekmovalca. 
Pri ženskah so kategorije: 
— do 35 let (letnik 1953 in mlajše), 
— nad 35 let (vključno letni 1952 in starejše). 
Ekipa pri ženskah šteje po eno tekmovalko iz vsake kategorije. 
Število tekmovalcev je neomejeno. Tekmuje se na lastno odgovor

nost. 
Tekmovalci bodo tekmovali po pravilniku DŠRI Železarne Jese

nice z dodatki pravilnika SZS. Tekmovalna oprema so navadne sani. 
ki ne smejo biti težje od 10 kg. Sani ne smejo biti gibljive in ne smejo 
imeti gibljivih ali negibljivih mehanskih naprav za krmiljenje in zavi
ranje. Drsni ploskvi ne smeta biti nameščeni pod ostrim kotom (ne ta
ko kot tekmovalne sani) in morata biti v celoti kovinski. 

Tekmovalci starejših letnikov lahko nastopajo v mlajših kategori -
jah, vendar so v teh kategorijah tudi uvrščeni. 

Poimenske prijave (z delavsko številko) naj referenti za šport pri
nesejo ali pošljejo na sindikat Železarne do srede, 24. februarja, do 12. 
ure, ko bo v sejni sobi žrebanje startnih številk. 

Startne številke bodo vodje ekip prejeli na cilju tekmovalne pro
ge-

Avtobus bo odpeljal ob 8. uri s Koroške Bele. 
Razglasitev rezultatov bo pol ure po končanem tekmovanju v cilj

ni areni. 

Z v e z a t e l e s n o k u l t u r n i h organizacij J e s e n i c e 

razpisuje 
v počastitev dneva žena tekmovanje v odbojki za ženske ekipe. 

Prijave sprejema Zveza telesnokulturnih organizacij Jesenice, 
Ledarska 4 — 81-579 ali pisno oziroma osebno pri strokovnem de
lavcu Zveze telesnokulturnih organizacij. 

Prijave sprejemamo do 23. februarja do 18. ure, ko bo sestanek 
predstavnikov ekip. 

Razpored tekmovanja in propozicije bodo dobili predstavniki 
ekip na prvem sestanku, na katerem bomo tudi izžrebali pare. 

Rezultati DŠRI Železarne za leto 1987 
Z namiznim tenisom v decembru smo v 

Železarni Jesenice zaključili DŠRI za le
to 1987. Tekmovanja so potekala v šport
nem duhu »pomembno je sodelovati, ne 
zmagatî , vendar so nekateri športni re
ferenti imeli neupravičene in rudi nekaj 
upravičenih pritožb. Pritožbe je reševala 
komisija za pritožbe pri komisiji za 
športno rekreacijo.V letu 1987 smo zara
di reorganizacije ŽJ tekmovanja izvedli 
po 00 sindikata, kar bo tudi v letu 1988. 
Novost v letu 1987 je tudi računalniška 
obdelava športnih rezultatov, tako izpisa 
startne liste kakor tudi rezultatov. 

Zimski del — moški 
OOS ETN 
OOS Remontne delavnice 
OOS HV Bela 
OOS Vzdrževanje 
OOS Jeklarna 

Nekateri rezultati na DŠRI v 
Skupni del (zimski in letni) -
1. OOS ETN 
2. OOS Remontne delavnice 
3. OOS Jeklarna 
4. OOS m ' Bela 
5. OOS Vzdrževanje 
Skupni del — ženske 
1. OOS ETN 
2. OOS KSI 
3. OOS Strojne delavnice 
4. OOS KO-FI 
5. OOS Komerciala 

letu 1987 
- moški 

285 točk 
246 točk 
232 točk 
227 točk 
223 točk 

98 točk 
78 točk 
66 točk 
61 točk 
52 točk 

173 točk 
169 točk 
152 točk 
131 točk 
126 točk 

112 točk 
106 točk 
92 točk 
85 točk 
79 točk 

180 točk 
167 točk 
164 točk 
145 točk 
130 točk 

Deset najuspešnejših športnih referen
tov: 
1. ETN 449 točk 
2. HV Bela 394 točk 
3. Strojne delavnice 369 točk 
4. Remontne delavnice 340 točk 
5. Jeklarna 304 točke 

Letni del — moški 
1. OOS ETN 
2. OOS Jeklarna 
3. OOS Vzdrževanje 
4. OOS Žicama 
5. OOS Valjarna bluming-štekel 
Množičnost 
1. OOS Strojne delavnice 
2. OOS HV Bela 
3. OOS ETN 
4. OOS Livarna 
5. OOS KSI 

6. Žicama 302 toč 
7. Valj. bluming-štekel 298 tot 
8. Vzdrževanje 297 toč 
9. KSI 277 toč 

10. Livarna 252 toč 
Deset najuspešnejših športnic 
1. Pika Ferk 00S Komerciala 402 toč: 
2. Lilijana Pretnar 00S ETN 387 toi 
3. Milena Lužnik OOS ETN 335 toč 
4. Andreja Mahnič OOS ETN 280 toč 
5. Bojana Sušnik OOS ETN 280 toč 
6. Alenka Žvab OOS 

Strojne delavnice 270 toc 
7. Saša Kofler OOS KO-FI 259 toi 
8. Vojka Mihelič OOS KSI 255 toi 
9. Bojana Lavtižar 

OOS Jeklarna 243 toč 
10. Diana Ažman OOS ETN 233 toč 
Deset najuspešnejših športnikov 
1. Janko Zupan OOS HV Bela 2842 toč 
2. Janez Babic OOS ETN 2709 toč 
3. Tonček Urbas OOS 

Valj. bluming-štekel 2424 toč 
4. Rado Tolar OOS Jeklarna 2348 toč 
5. Marko Žmitek 

OOS Remontne delav. 2324 toč 
6. Said Cučuk OOS Strojne 

delavnice 2207 toč 
7. Anton Kalan OOS ETN 2139 toč 
8. Janko Legat OOS KSI 2128 toč 
9. Ivan Šuštaršič 

OOS Vzdrževanje 2114 toč 
10. Slavko Koselj 

OOS HV Bela 1993 toči 

Med posamezniki so nastopile 104 žen 
ske in 849 moških, v kolektivnih in posi' 
meznih panogah pa so nastopili 1803 di 
lavci. 

KIV1 

ŽELEZAR 16 

PROGRAM: 

Sobota, 20. februarja, ob 11.30: 

Jesenice : Bled 

(tekma pionirskih ekip za prvenstvo SRS) 


