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Javna razprava o 
osnutku 

amandmajev k 
ustavi SFRJ 

V okviru programa razprav 
o osnutku amandmajev k 
ustavi SFRJ, ki jih pripravlja 
in organizira občinski svet 
Zveze sindikatov Slovenije Je
senice bo javna razprava v 

četrtek, 31. marca, 
ob 16. uri 

v sejni dvorani 
Skupščine občine 

Jesenice. 

Uvodničar oz. moderator 
bo dr. Albin Igličar, redni pro
fesor Pravne fakultete v Lju-
blj ani. 

Jesenice (foto: Irena Kučina) 

Kakšen sindikat lahko uresničuje 
interese delavcev 

Podatlci iz Žičarne so dokazovali, 
da tudi ob sanaciji stare lužilnice ni
ti tehnološko niti ekološko ne bomo 
mogli slediti razvoju v svetu in po
trebam trga. Zato smo se ob koncu 
leta 1985 odločili, da zgradimo novo 
lužilnico. Potrebno se je bilo le še 
odločiti, ali bomo kupili novo lužilni
co ali pa bomo nabavili rabljeno lu
žilnico Voest Alpine iz Borovelj, kjer 
so to proizvodnjo ukinjali. Po ogledu 
lužilnice in primerjalnih študijah so 
delavci projektne skupine ugotovili, 
da ima avstrijska lužilnica podoben 
proizvodni program in zmogljivost 
okrog sto tisoč ton zlužene žice let
no, kar je podobno kot v naši žele
zarni. Ker je lužilnica v Borovljah 
ustrezala našemu proizvodnemu 
progiamu in zmogljivostim, so se 
odločili za nakup po sistemu videno-
prodano. To pomeni, da so lužilnico 
kupili brez posebnih garancij in di 
zato kupec nima pravice do reklama
cije. 

Junija 1986 se je začela domonta-
ža lužilnice v Avstriji. Tu je že prišlo 
do prvega zastoja, ker niso dobili 
pravočasno uvozne dokumentacije. 
Ko je hila v septembru celotna uvo
zna dokumentacija zbrana, je v okto
bru pričela prihajati -na Jesenice 
oprema, istočasno pa so v projektni 
skupini pripravljali investicijski pro
gram, projekte in vsa potrebna pri
pravljalna dela. Uradno so se grad
bena dela začela marca 1987 in po 
snem letu je lužilnica že pripravlje
na za poizkusilo proizvodnjo. Testi
ranje naprav poteka od 15. februar
ja, rezultati pa so glede površine lu-
žene žice izredno ugodni in to taki, 
kot so jih pričakovali. Zaradi boljše 
kvalitete površine zlužene žice priča
kujejo za štiri tisoč ton večjo proiz
vodnjo, boljši pa bodo tudi delovni 
pogoji. 

Pred operacijsko skupino projekta 
je bila zelo težka' naloga, ker smo lu
žilnico kupili brez garancij tujih do
baviteljev, zato smo prevzeli vso od
govornost za prenos tehnologije in 
uspešnost naložbe sami. Pokazalo se 
je, da je oprema bolj izstrošena, kot 
smo pričakovali, zato se je po pregle
du opreme in zaradi podražitev pred
videna vsota za novo lužilnico pove
čala. Tako je končna vrednost nove 
tunelske lužilnice na Jesenicah pri
bližno pet milijard in je to poleg Je-
klarne 2 in finalizacije proizvodnje 
debele pločevine naša tretja največ
ja investicija. 

Lužilni del opreme je bi l soraz
merno dober, tudi regeneracija je bi
la dokaj v redu, nevtralizacij o pa 
smo lahko le delno odmontirali. Zato 
smo nevtralizacij o idejno in projekt
no naredili doma in je rezultat iz
ključno domačega znanja. Čeprav je 
zaradi naraščanja stroškov prišlo do 
manjših finančnih zastojev, smo no
vo lužilnico kupili in obnovili skoraj 
v celoti iz lastnih sredstev Železar
ne. 

Predvideno je, da se bo poskusna 
proizvodnja v novi lužilnici začela za 
prvomajske praznike, ko bo tudi 
uradna otvoritev. Tehnični pregled 
je bil že narejen, na podlagi poda
tkov iz njega pa smo v naši železarni 
dopustne meje odplak in dimnih pli
nov še znižali, saj so kisline nevarne 
za ljudi, okolje, naprave in izdelke. 
Pred dvema mesecema, ko lužilnica 
še ni obratovala, so ekologi z merit
vami ugotovili ničelno stanje ekolo
ških razmer. Ko bo lužilnica redno 

(Nadaljevanje na 2- strani) 

V zapisnikih občnih zborov osnovnih organizacij sindikata je mnogo 
pripomb na delovanje in o vlogi sindikata^ od katerih jih nekaj navajam: 

— Vloga sindikata je vse bolj ble
da, vse bolj se odmika od delavcev, 
zaupanje v njegovo moč upada. 

— Pri polemikah okoli samou
pravnih aktov in sporazumov sindi
kalna organizacija ni bila kos prav
nikom in pravni službi. 

— Sindikat izgublja vrednost. 
— Delavci imajo dovolj obljub, siti 

so zagotovil, ki niso uresničena, 
vsak dan pa smo v slabšem položaju 
in vedno bolj drsimo v revščino. 

— Izvršni odbor vedno težje opra-' 
vlja svojo nalogo predvsem zato, ker 
preveč odločitev v naši samoupravni 
družbi sprejema brez vpliva delav
cev, članov sindikata. 

— Vodilni v slovenskih in jugoslo
vanskih sindikatih samo nekaj ana
lizirajo in predlagajo, za njihove 
analize pa se nihče ne zmeni. 

— Delavski razred je v celoti pre
puščen sam sebi in sam nosi posledi
ce, kadar dvigne glavo. 

Taka mnenja še zdaleč niso vsa, 
-najhujša pa tudi ne, kajti najhujše 
obtožbe poslušamo sindikalni aktivi
sti, ko se pogovarjamo z delavci na 
njihovih delovnih mestih. Očitki pa 
so v veliki meri opravičeni. Tudi za
radi javne razprave, ki jo vodijo sin
dikalni funkcionarji in aktivisti po 
osnovnih in ostalih organizacijah, je 
potrebno nekaj spremeniti. Dodatni 
vzrok za spremembo sindikata je tu
di vse pogostejša zahteva delovnih 
ljudi po tržnem gospodarstvu, ki za
gotovo terja tudi drugačno oganiza-
cijo sindikata. Osnove za javno raz
pravo .so bile objavljene v Sindikal
nem poročevalcu, imajo pa dolg in za 
naš sistem značilen naslov, ki ni v 
čast sindikatu, k i naj bi se boril proti 
birokraciji. 'Naslov se namreč glasi: 
»Teze za pripravo ocene dela RSZSS 
in njegovih organov v pokongres-
nem obdobju ter usmeritev pri utrje
vanju in razvijanju organizacijske, 
kadrovske in akcijske usposobljeno
sti Zveze sindikatov Slovenije.« Tudi 
v teh tezah je precej ugotovitev, k i 
so podobne mnenju delavcev naše 
delovne organizacije: 

— Možnosti, da bi delavci odgo
vorno, samoupravno krojili svoj 
gmotni položaj ter dogajanja v druž
bi, so iz dneva v dan manjše, skrom
nejše. 

— Zato je neizbežen spopad s teh-
nobirokracijo in politokracijo, ki si 
je podredila ustavno opredeljene 
pravice, odgovornosti in dolžnosti 
delavcev. 

— V ZS moramo okrepiti boj za 
samostojnost poslovnih subjektov z 
uveljavljanjem tržnega gospodar
stva. 

— ZS je odgovorna za dosledno 
uresničevanje interesov' delavcev. 

V javno razpravo je dan tudi čla
nek Ladimirja Broliha, člana 
RSZSS, z naslovom: »Nekritično pri
trjevanje je strup za učinkovitost, 
položaj in ugled sindikata.« Nekaj 
misli iz tega članka: 

— Delavec je v bistvu- vse bolj v 
mezdnem položaju. 

— Sistem oziroma ukrepi gospo
darske politike dobesedno razlašča-
jo delavce kot gospodarja in upra-' 
vljalce družbenih sredstev. 

— Problemi zgrešenih naložb, ne-
tržnih proizvodnih programov, go
spodarskih presežkov delavcev, viso
ka notranja in zunanja zadolženost 
so neizbežen pojav dogovorjene, ne 
pa tržne ekonomije.' 

Oba naslova je obravnavalo tudi 
Dredsedstvo občinskega sindikalne
ga sveta, dne 23. 3.1988. Iz te obrav
nave je tudi nekaj ugotovitev v tem 
zapisu. Rezultate javne razprave bo
do obravnavali na majski seji 
RZSSS, zato je razumljiva tudi želja 
vodstva slovenskih sindikatov, da bi 
bila ta seja korak naprej pri snova
nju jasnejše vloge sindikata v da
našnjih razmerah in v prihodnje, pa 
tudi pri uporabi sodobnejših oblik in 
metod političnega delovanja pri 
uresničevanju temeljnih ciljev sindi
kata v družbi, kot piše v obrazložitvi 
gradiva za javno razpravo. Kot pri
spevek k tej razpravi predlagamo 
nekaj točk, po katerih naj bi se rav-

(Nadaljevanje na 6. strani) 

Kar uspešno bomo zaključi
li mesec, saj smo po podatkih 
statistične službe do 28. marca 
izdelali 85.675 ton skupne pro
izvodnje in tako izpolnili 
družbeno načrtovano količino 
103.7 % . Uspešni so naslednji 
obrati: 

— v TOZD Talilnice: Jeklar-
na 1 (101 %) in Jeklarna 2 
(121,9 %) 

— v TOZD Ploščati pro
gram: Valjarna bluming ste
kel (107,1 %), HV Bela (112,5 
%), HV Jesenice (127 %) in 
PVT (115,2 %) 

— v TOZD Okrogli program: 
Žicama (100,3 %), Elektrode 
(112,4 %) in Valjarna žice in 
profilov (106,8 %). . 

V Jeklarni 1 s 15.858 tonami 
vlitega jekla izpolnjujejo na
črtovano količino 101 %. 

V Jeklarni 2 so izdelali sku
paj 195 šarž, kar je 16.109 ton 
jekla, in tako presegli operati
vni program za 21,9 %. 

Le še trije dnevi so do konca 
meseca, s količino odpremlje-
nih izdelkov in storitev- pa 
smo lahko kar zadovoljni. Od-
premili so 27.043 ton končnih 
izdelkov in storitev, kar je 
103.8 % družbenega načrta in 
109,2 % operativnega progra
ma. Načrtovano količino so iz
polnili v obratih: 

— v TOZD Ploščati pro
gram: Valjarna bluming ste
kel (107,5 %), HV Bela (112,6 
%), HV Jesenice (120 %), PVT 
(103,4 %) in Valjarna debele 
pločevine (111,1 %). 

— V TOZD Okrogli pro
gram: Žicama (113,2 %), Elek
trode (103,6 %) in Valjarna ži
ce in profilov (140,6 %). 

Nova lužilnica pred 
poskusno proizvodnjo 

Razmišljanja o novi lužilnici so se pojavila že pred desetimi leti. Star: 
lužilnica na Jesenicah je bila zgrajena že 1953 leta. Ker je lužilnica izraziti 
kislinski obrat, je večkrat prihajalo do nekontroliranih izpustov kislin, k a 
je povzročilo posedanje proizvodnih hal zaradi podzemnih kavern. Po dvel 
zelo dragih sanacijah tal so začeli razmišljati o novi lužilnici, vendar takra 
zaradi pomanjkanja denarja dokončne odločitve ni bilo. 

Pri projektu Je sodeüevaüo 24 
delavcev v dveh skupinah 

Marec bo uspešen! 



Nova lužilnica pred 
poskusno proizvodnjo 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
obratovala, bodo z novimi meritvami 
lahko ugotovili, kako so se ekološke 
razmere spremenile. 

Tudi skupina za vzdrževanje in 
proizvodnjo ni imela lahkega dela, 
ker je morala pripraviti načrt po
trebnega kadra, vendar brez pomoči 
tujih firm, ki take objekte dobavlja
jo in vzdržujejo, saj se organizacije 
neposredno ne da kopirati. Delo in 
organizacija sta bila najbolj proble
matična v prehodnem obdobju, ko je 
ob gradnji nove lužilnice morala do
kaj normalno delati stara lužilnica. 
Ta skupina je morala pripraviti tudi 
postopek izobraževanja in tehnologi
jo, kako tokove materiala prilagoditi 
novi lužilnici, kjer bo proizvodnja 
vodena z računalniki. Izbrati so mo
rali ustrezne kemične preparate in 
dobavitelje (odločili so se za domače 
proizvajalce) ter predvideti spre
membo tehnologije in tehnične in 
kvalitetne kontrole. 

Največ dela so imeli z organizacijo 
dela, ki je morala predvideti, kakšen 
bo postopek luženja in kako bomo 
novo lužilnico vključili v ostalo pro
izvodnjo oziroma kako bomo novo 
lužilnico prilagodili tudi za potrebe 
ostalih obratov. 

Nevtralizacija in regeneracija sta 
bili zgrajeni tudi za obrate na Beli, 
saj sedaj obstajajo možnosti, da 
prevzamemo delež izrabljene solne 
kisline iz lužilnice na Beli. Predvide
no je, da bodo v novi lužilnici 80 od
stotkov zmogljivosti namenili luže-
nju žice, petnajst odstotkov luženju 
plošč in pet odstotkov za storitve, 
predvsem za članice SOZD Sloven
ske-železarne. Z luženjem pločevine 
bomo rešili podobne probleme na Ja-
vorniku, ker bomo lužilnico na Ja-
vorniku lahko ukinili. Istočasno lu-
ženje plošč in nerjavne žice ob ostali 
toplo valjani žici je edinstven primer 
v svetu, toda našim strokovnjakom 
je to uspelo, prvi rezultati laborato
rijskih preizkusov pa so zelo ugodni. 

Gradbena in montažna dela sta iz
vajala dva glavna izvajalca — Grad
binec in Hidromontaža. Delali so 
kvalitetno in hitro in se prilagajali 
našim zahtevam. Hidromontaža je 

delala že pri demontaži lužilnice v 
Avstriji, kar so naredili izredno kva
litetno. Načrtovali smo, da bo že pri 
demontaži potrebna pomoč tujih iz
vajalcev, vendar večje tuje pomoči 
nismo potrebovali niti za najbolj 
zahtevna strokovna dela. Ob pregle
du računalniške opreme smo ugoto
vil i , da je procesni računalnik po
kvarjen, vendar so ga uspešno po
pravili sodelavci oddelka RTA. Tudi 
sicer smo lužilnico pri montaži prila
gajali našim zahtevam, zato smo jo z 
butana predelali na zemeljski plin, 
kar so dejali skoraj izključno stro
kovnjaki Železarne. 

Odločitev je bila pravilna 

Nova lužilnica je rezultat petnajst
letnega dela in izkušenj strokovnja
kov sektorja novogradenj, tehnične 
kontrole, finančnoračunskega sek
torja, sedanjega inženiringa, komer
ciale, ekologov in obrata Zičarna. To 
je eden od redkih primerov zgledne
ga sodelovanja in uvajanja novosti, 

že ob testnem obratovanju pa se je 
pokazalo, da je bila odločitev za na
kup lužilnice pravilna. Pri odločitvi 
je projektni skupim veliko pomagal 
poslovodni odbor, predvsem dr. Ma
rin Gabrovšek. 

Odprto je vprašanje notranjega 
transporta žice, vendar so v okviru 
investicije v novo lužilnico že kupili 
kompaktirno napravo v Valjarni žice 
in profilov, ki bo predvidoma posta
vljena do konca leta. Tako bodo poe
nostavili transport, ker ne bo več lu-
žilnih sider. Takšen transport je za 
način luženja v novi lužilnici potre
ben; podobno bo treba urediti tran
sport lužene žice k žičarskim stro
jem. 

Ko bo rešen tudi problem celotne
ga notranjega transporta (transport 
in povezovanje žičnega dela proiz
vodnje so zaupali Zavodu za organi
zacijo in produktivnost), bo v lužilni
ci zaposlenih enajst delavcev, kar je 
bil normativ tudi v Avstriji. 

Nova lužilnica je osnova za nadalj
nji razvoj žičarstva in okroglega pro
grama, saj bomo svojo kvaliteto iz
delkov lahko izvozili tudi na najbolj 
zahtevna tržišča. Nova lužilnica pa 
bo vplivala tudi na to, da bodo tudi 
ostale že izvedene investicije v pre
delavo žice, predvsem VAC, E P P in 
nerjavne kvalitete, bolj uspešne. 

Lilij ana Kos 

Komandna kabina v novi lužilnici (foto: Irena Kučina) 

Poslovanje Slovenskih 
železarn v februarju 

1. Proizvodnja 
Za to obdobje je_ značilen zopet slab rezultat pri proizvodnji surovega 

jekla, tokrat zaradi Železarne Štore. Skupna proizvodnja surovega jekla, v 
primerjavi z lanskoletno, v prvih dveh mesecih dosega le 88 %, prav tolikšen 
pa je odstotek načrtovane proizvodnje. 

Mesečna proizvodnja v SOZD SŽ v tisoč tonah 

Blagovna proizvodnja je bila v 
tem mesecu nekoliko boljša kot v 
lanskem februarju, čeprav za lan
skoletnim obsegom v prvih dveh me
secih še vedno zaostaja za sedem od
stotkov. Zaloge smo v februarju se 
dodatno znižali za en odstotek, kar 
pomeni, da prodaja prvih dveh me
secev presega blagovno proizvodnjo 
za štiri odstotke. 

2 . Prodaja 
Zunanja realizacija 
Februarska slika je enaka januar

ski. Železarne lanskoletno zunanjo 
realizacijo presegajo za 126 %, pre-
delovalke za 94 %. 

Kumulativni načrt dosegamo 67 %, 
mesečnega — linearnega pa 70 %. 

Položaj predelovalk se je nekoliko 
izbolj š a l t predvsem na račun Žične 
in Tovila. 

Izvoz in uvoz 
Izvoz 
Zelo dobri izvozni rezultati se na

daljujejo. Izvoz lanskoletnih dveh 
-mesecev smo količinsko kar podvoji
l i , vrednostno povečanje predstavlja 
le 56 % preseganje. 

Ta dobra izvozna slika pa ni naj
boljša za našo realizacijo, saj na tu
jih trgih dosegamo izjemno nizke 
prodajne cene. 

V januarju in februarju smo izvo
zili 38.163 ton izdelkov v vrednosti 
20,6 mio ameriških dolarjev. Popre
čna cena, k i smo jo dosegli, znaša 
540 ameriških dolarjev za tono (kon

vertibilna 483 ameriških dolarjev, 
klirinška 943 ameriških dolarjev), v 
primerjavi z letom 1987, ko je znaša
la 691 ameriških dolarjev za tono 
(konvertibilna 556 ameriških dolar
jev, klirinška 1.833 ameriških dolar
jev). 

Uvoz 
Zaradi uvoza reprodukcijskega 

materiala in surovin v vrednosti 8,6 
mio ameriških dolarjev, je uvoz v pr
vih dveh mesecih lanskoletnega pre
segel za 78 % (konvertibilnega za 122 
% in klirinškega za 14 %). 

3. Kadri in OD 
V februarju nas je bilo v SOZD SŽ 

zaposlenih 19.363. V prvih dveh me
secih smo poprečje znižali na 19.405 
delavcev, kar je en odstotek ah 117 
delavcev manj kot lani v istem ob
dobju. 

Poprečni OD v februarju znaša 
443.051 din in je za 4,6 % višji od ja
nuarskega. 

Poprečni kumulativni OD prvih 
dveh mesecev znaša 433.676 din in je 
za 124,5 % višji od lanskega v istem 
obdobju in za 61,5 % od lanskega po
prečja leta. 

Metalurški inštitut je s poraču
nom po zaključnem računu svoje 
lanskoletno poprečje povečal iz 
405.944 din na 428.488 din, kar smo 
vključili v tabelo deset pri poprečju 
leta 1987. 

Glede na decembrski OD letošnji 
poprečni OD še vedno zaostaja za _ 
deset odstotkov. 

4. Produktivnost 
Slika je nekoliko lepša kot v prete

klem mesecu. Dosegamo načrtovano 
višino kazalca ton blagovne proiz
vodnje na delavca (Železarna Ravne 
in Tovil planirano vrednost celo pre
segata), zunanja realizacija na de
lavca pa za načrtom zaostaja za 30 

Na osnovi sklepa odbora za delovna razmerja TOZD Ploščati program, 
ki je bil sprejet 22. marca 1988, in v skladu s pravilnikom o delovnih razmer
jih 

objavljamo 

prosta dela in naloge v obratu Valjarna debele pločevine: 
operater NC rezalnega stroja, šifra 1395, U - 3, 15. ktg., 1 oseba. 
Delo je v sistemu 5 + 2 — triizmensko. 
Pogoji: srednja tehnična šola — strojna smer in dve leti delovnih izku

šenj. 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na ka

drovski sektor Železarne Jesenice, C . železarjev 8, z oznako »za TOZD Ploš
čati program«. 

SŽ — Železarna Jesenice 
n. sol. o. 

Objavlja javno licitacijo 
za prodajo odpisanih osnovnih sredstev — pohištva samskega doma 
na Koroški Beli (omare, mize, postelje, nočne omarice). 

Izklicna cena za opremo je: 
— dvodelna omara 1.500 din 
— sobna miza 1.000 din 
— postelja 1.000 din 
— nočna omarica 300 din. 
Licitacija bo 5. aprila, ob 10. uri v prostorih samskega doma, C. tal

cev 7a na Koroški Beli . 
Prometni davek 21,5 % se plača pri prevzemu. Kupci bodo plačali 

in prevzeli blago takoj na licitaciji. 
Oprema se prodaja po načelu videl — prevzel. 

Vabilo 
Zveza inženirjev in tehnikov občine Jesenice vas vabi v sredo, 6. 

aprila, ob 18. uri v spodnje prostore Kazine na predavanje z naslovom: 
Vzdrževanje elektronike in regulacijskih sistemov, krmiljenih z 

mikro računalniki. 
Predaval bo Silvo Bradaškja. 

Obvestilo 
Obveščamo vse delavce Železarne, ki za svoj prihod na delo in od

hod z dela koristijo vhod pri Hermanu, da iz varnostnih razlogov v 
nobenem primeru ni več dovoljen prehod skozi novo lužilnico, rege
neracijo in nevtralizacijo, ker so vse naprave že v testiranju. Normalni 
prehod je možen le po cesti med halo pocinkovalnice in stare lužilnice 
in med stavbami Žičarne in Hladne valjarne Jesenice. 

Kadrovski sektor 

na podlagi ugotovljenih potreb objavlja 

interni oglas 

za pridobivanje novih delavcev v obratu Žicama. 
V obdobju zmanjševanja števila zaposlenih v delovni organizaciji 

in pričakovanih prerazporeditev vabimo vse sodelavce Železarne Je
senice, ki jih veseli delo žičarja in bi si radi pridobili interno kvalifi
kacijo, da se odločijo za prestop v obrat Žičarna. 

Sprva boste razporejeni na začetno 8. plačilno kategorijo, z vod
stvom in s pomočjo inštruktorja pa lahko kmalu pridobite znanje za 
samostojno opravljanje del in nalog žičarja in za razporeditev na 
ustrezno delovno mesto. 

Dodatna pojasnila in posebne prijavnice lahko dobite na Kadrov
skem sekto>-ju, soba št. 16. 

Izbira kandidatov in prerazporeditev bo opravljena v skladu s 
Pravilnikom o delovnih razmerjih. 

di 

doseganje skupnega cilja poslovanja 
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O Sektorju za ekonomiko, 
organizacijo in informatiko 

Sektor za ekonomiko, organizacijo in informatiko vključuje zelo vitalne 
funkcije delovne organizacije. To so oddelki: plan in analize, organizacija, 
informatika, nagrajevanje, oddelek za študij dela in časa ter oddelek za 
zaščito industrijske lastnine. 
• Na oddelku za plan in analize se 

stalno spremlja donosnost izdelkov 
in načrtuje tisto, kar prinaša osta
nek čistega dohodka. Organizacija 
poizkuša delo organizirati čim racio
nalneje, vse pa naj bo podprto s kva
litetnim informacijskim sistemom in 
dobro motivirano. Tako velja v lite
raturi, temu pa se bomo skušali čim
bolj približati tudi mi, čeprav je v da
našnjih spreminjajočih se pogojih 
trga z visoko stopnjo inflacije in ad
ministrativnim deklariranjem to do
kaj težavno delo.« Tako je pomen in 
vloga sektorja za ekonomiko, orga
nizacijo in informatiko opredelila 
njegova direktorica Sonja Čeme. 

Naloga oddelka za plan in analize 
je ugotavljati ob danih tržnih mož
nostih ter danih instaliranih kapaci
tetah tak asortiment, da se dosega 
kar največji finančni rezultat. 

Naša usmeritev bo, da ob pomoči 
SOZD Slovenske železarne z linear
nimi programi začnemo analizirati 
vse te dane možnosti. To pa ne bo ta
ko lahko, kajti eden od podatkov 
vnosa v linearni program je tudi po
kritje. To je razlika med prodajno in 
lastno ceno. Ravno s slednjo pa ni
smo najbolj zadovoljni. V pogojih, v 
kakršnih je bila zgrajena, je načrto
vana lastna cena predstavljala neke 
odnose med cenami znotraj Železar
ne, vendar ob pogojih inflacije le ne
kaj odstotkov. Kaj pa danes? Lansko 
leto je inflacija presegla 150 %, poleg 
tega pa tudi ni enako razdiralno vpli
vala na vse naše vhodne komponen
te, to pa kar brž prinese tudi drugač
no nelinearno dražitev naših izdel
kov med letom. Če pa rečemo, da je 
naš asortiment izdelkov kar tja okoli 
20.000 izdelkov, pa vidimo, da je 
stvar dokaj problematična. Na od
delku se v ta namen že izračunavajo 
neke vrste pokalkulacije za masovni 
delež izdelkov, kar bo gornji pro
blem omililo. Težava pa je tudi v 
tem, da smo bili tudi v Železarni sa
mi nekoliko premalo pozorni na 
spreminjanje ekonomike skozi spre
menjeno tehnologijo. To napako bo 
v prihodnje nujno odpraviti skozi 
boljše sodelovanje tehnologov, meta
lurgov in ekonomistov, kajti sicer tu
di s tako dobrim linearnim progra
mom ne bomo dosegali optimalnih 
rešitev. 

Zasnova organizacije dela je po
drejena strategiji vodenja. Naša 
strategija je razvoj in proizvodnja 
plemenitih jekel, vse bolj pa bomo 
morali biti pozorni na kvaliteto. Ta
ke so vse bolj zahteve trga, kajti tudi 
na trg črne metalurgije bodo vedno 
bolj vplivali kupci. V letošnjem letu 
se zopet reorganiziramo, vendar iz
gleda, da spremembe ne bodo obšir
nejše, ampak bolj v smislu prestruk
turiranja — zmanjševanja števila 
kadrov, bolj intenzivne zaposlenosti 
in dviga izobrazbene strukture ka
dra. 

Treba je reči, da je v takih pogojih 
gospodarjenja, ko državni aparat 
stalno spreminja predpise in pogoje 
gospodarjenja, sila težko voditi stra
tegijo. V lanskem letu nam je napri-
mer uspelo ob zelo težavnih pogojih 
pomanjkanja naročil in pomanjka
nja deviznih sredstev za uvoz proble
me reševati kratkoročno s preusme
ritvijo v izvoz in reševati uvozno pro
blematiko skozi kompenzacijske po
sle. To nekaj stane, vendar take po
goje nam je narekovalo pomanjka
nje deviznih sredstev. 

Tudi informatika je področje, kjer 
je treba najprej določiti strategijo, 
potem organiziranost in na podlagi 
te informatiko. Pri nas je to področje 
še premalo pomembno. Nekateri 

Čestitka 

Sodelavec Sektorja tehni
čne kontrole, Anton Zupan, je 
11. marca zagovarjal diplom
sko nalogo na Fakulteti za 
strojništvo. S tem je pridobil 
naziv inženir strojništva. 

Čestitamo! 

uporabniki še vse preveč zaupajo 
fasciklom (registrom) in podatkom v 
njih. Kreatorji oz. pobudniki infor
macijskega sistema bi morali biti 
uporabniki, saj bi se morali zaveda
ti, da je dela zanje več le v začetku, 
potem pa je dela manj in informaci
je so vedno na razpolago. O samem 
področju informiranja je bilo že veli
ko in zelo dobro povedanega in napi
sanega v Železarju ob predstavitvi 
30. letnega dela ERC in naša skupna 
naloga in usmeritev je realizirati do
bre ideje in zamisli zapisane ob tej 
priložnosti. 

Nagrajevanje je področje, ki je se
daj v fazi velikih sprememb. Po svoji 
vsebini je sistem star že več kot de
set let in se je v tem času dograjeval. 
V izdelavi je nova metodologija vred
notenja in tudi drugačna merila 
uspešnosti in učinkovitosti. Treba pa 
je povedati, da je tudi tu problem ad-
ministrativnost, ki narekuje, kolikš
na je lahko masa izplačanega oseb
nega dohodka. Lansko leto se je zgo
dilo tudi prvič, da je povprečje oseb
nega dohodka Železarne zdrsnilo ni
žje od slovenskega povprečja, zato 
so tudi težave in nezadovoljstvo toli
ko večje. Še posebno je problematič
nost tega področja vidna skozi pro
blem odhoda strokovnjakov z visoko 
stopnjo izobrazbe ter računalniško 
izobraženega kadra. Nujno je, da 
uvedemo stimulacijo na opravljeno 
delo, če nočemo, da bo odhod stro
kovnjakov še bolj masoven. 

Sonjo Čeme smo potem, ko je 
predstavila delo sektorja, še vpraša
l i , kakšne so glede na analize, k i jih 
delajo, naše notranje rezerve. Odgo
vor je bil, da rezerve so. Da se naha
jajo v boljših izplenih, v večji tehno
loški disciplini, v varčevanju pri po
rabah, v zmanjšanju izmečka, izbolj
šanju kvalitete in s tem zmanjšanju 
števila reklamacij. Doma še kako 
razmišljamo, da ne bi trosili elektri
čne energije po nepotrebnem, ker 

vemo, da je draga in da bomo morali 
plačati račun za vso porabo. V Žele
zarni pa kot da postanemo drugače 
misleči ljudje. Vedeti je treba, da se 
od celotnega prihodkanajprej pokri
vajo potroški materialne substance. 
Ostanek je dohodek, od katerega so 
odvisni naši osebni dohodki. Manj 
potrošimo, bolj racionalno se obna
šamo, več ostane dohodka. 

Res je, da dohodek ni namenjen le 
osebnemu dohodku. Iz dohodka se 
pokrivajo še prej razne obveznosti 
tudi take, ki nas ne stimulirajo k 
večjim ekonomskim učinkom. Slove
nija vse preveč svojih sredstev na
menja za nerazvite. Ekonomskih 
učinkov tega vlaganja po tolikih le
tih še vedno ni, čeprav imajo moder
no tehnologijo, z njoševednoustvar-
jajo manj kot mi z mnogo starejšo 
tehnologijo (slovenska industrija je 
že 92 % amortizirana). Iz sredstev za 
nerazvite se pokrivajo tudi izgube, 
ustvarjene s to moderno tehnologijo. 
Če so poleg še naraščajoči dolgovi 
države in nezmožnost njihovega pla
čevanja ter dejstvo, da Slovenija no
si veliko breme, čeprav je delež nje
nega dolga le 10 %, se med nas že 
prikrade neka apatija. 

Toda le-ta nas ne bo rešila, če bo
mo sedeli le križem rok in valili kriv
do na druge. Vse preveč je napak že 
v nas samih. Vse preveč je miselno
sti, da smo za tako nizko plačilo, kot 
ga dobimo, že dosti naredili. Če pa 
hočejo od nas še več, pa naj nas do
datno nagradijo. Problem je tudi v 
tem, da je delavec pri nas lastnik de
lovnega mesta in če ne dela dobro, 
ga je pač treba reševati kar preko 
disciplinske komisije. Preveč smo 
nasplošno solidarni do slabih delav
cev. Zavedajmo se, da je masa ome
jena in da si slabi delavci prisvajajo 
delež uspešnih. Današnja situacija 
pa terja od nas ustrezno reakcijo. 

Pa ne le to. Kaj bomo zapustili na
šim otrokom, če bomo bremena sta
bilizacije in izboljšanja vedno le pre
lagali v prihodnost, krivdo pa valili 
na druge. 

Lilijana Kos 

Qbvestila kolektivu 

Razpored dežurnih Železarne 

Dežurni za vzdrževanje v Železarni 

Datum: Dnevni: Nočni: 

Ponedeljek — 4. 
Torek — 5. 4. 
Sreda — 6. 4. 
Četrtek — 7. 4. 
Petek — 8. 4. 
Sobota — 9. 4. 
Nedelja — 10. 4. 

Bojan Fine 
Franc Novak 
Pavel Zupan 
Igor Logar 
Mirko Zupan 
Milan Ravnik 
Franci Zupančič 

Jože Ravnik 
Bogomir Svetina 
Alojz Vari 
Ahmed Telalovič 
Alojz Veber 
Klavdij Mlekuž 
Janez Kovač 

Služba obratne ambulante 

Od 4. do 9. aprila bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Katnik in III. obratna 

ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar. 
POPOLDNE: I. obratna ambulanta — dr. Metod Rešek in IV. obratna 

ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Dispanzer za borce od 13.30 do 14.30. 
V soboto, 9. aprila, samo dopoldne: I. obratna ambulanta — dr. Metod 

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. 
Za borce od 13. do 14. ure. 
V soboto, 9. aprila, 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. 

Vse delavce Železarne Jesenice naprošamo, da uredijo svoje zdravstve
ne knjižice na odseku za socialno varstvo in zavarovanje v Železarni. 

Dežurni v Vatrostalni 

2. in 3. aprila, Rudi KLUKOVIČ, Mojstrana, Kurirska pot 9, <Q v službi 
22-79. 

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. 

Razpis Pantzove nagrade 
Delavski svet Železarne Jesenice v skladu s pravilnikom za pode

litev Pantzove nagrade, člen 5, razpisuje natečaj za podelitev Pantzo
ve nagrade v letu 1988. 

Pravico sodelovanja na tem natečaju imajo vsi delavci Železarne, 
pa tudi druge osebe izven Železarne, ki so s svojim življenjskim delom 
na področju metalurške in drugih dejavnosti, vezanih na tehnologijo 
in tehniko, bistveno vplivali na rast delovne organizacije kot celote in 
s tem prispevali k uveljavljanju Železarne Jesenice doma in v tujini. 

Rok prijave je 30. april 1988. Prijave za razpis je treba nasloviti na 
oddelek za zaščito industrijske lastnine v sektorju za ekonomiko, or
ganizacijo in informatiko. 

Prijavi mora biti priložena dokumentacija, na osnovi katere bo 
posebna komisija izbrala nagTajenca. 

Višina nagrade je po sklepu delavskega sveta Železarne pet pov
prečnih neto osebnih dohodkov na zaposlenega v letu 1987. Poleg na
grade prejme nagrajenec še plaketo in diplomo. 

Vse informacije v zvezi s prijavo lahko interesenti dobijo na od
delku za zaščito industrijske lastnine. 

Delavski svet Železarne Jesenice 

Zveza organizacij za tehnično kulturo Jesenice 

vabi 
na predavanje o videotehniki 

Predavanje bo v soboto, 9. aprila 1988, ob 19. uri na osnovni šoli 
Prežihov Voranc na Jesenicah. Predaval bo Peter PoženeMz Ljublja
ne. 

Program predavanja: zgodovinski razvoj in obstoječi videosiste-
mi, video oprema, delovanje videorekorderja in njegove osnovne 
funkcije, nastavitev videokanala, snemanje TV oddaje, predvajanje 
posnete kasete, prenosni videorekorder, osnovni deli videokamere 
(kamkorder), delovanje kamere in snemanje, predvajanje iz kamkor-
derja na TV sprejemnik, osnove montaže, izvajanje montaže, zvok in 
montaža, videokaseta (kvaliteta, čuvanje). 

Zaradi omejenega števila slušateljev si zagotovite udeležbo po @ , 
ŽJ 35-70! 
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O D 4 . D O 1 0 . A P R I L A 
4. aprila, Janko PERNE, sektor inženiring, Jesenice Titova la <̂> 

81- 904. ' m 

5. aprila, Miloš PIŠČANEC, služba za plan procesa. Jesenice Prešerno
va 23, @ 83-803. 

6. aprila. Janez POLJŠAK, poslovodni odbor, Hrušica 12d. 
7. aprila, Boris PESJAK, poslovodni odbor. Žirovnica, Breg. 154 <B> 

80-231. ' 
8. aprila, Ernest PUŠNIK. TOZD Komerciala, Hrušica 138. 
9 aprila. Bogdan RAVNIK. HV Bela, Jesenice, Tavčarjeva 3 b @ 

83-734. ' m 

10. aprila. Vinko ROTAR. Transport, Jesenice, Cesta talcev 8 a <g? 
82- 792. ' ^ 

Dežurstvo traja vsak dan od 14. do 6. ure naslednjega dne, in sicer tako, 
da je dežurni v tem času doma. Ob sobotah, nedeljah in praznikih traja de
žurstvo od 6. ure do 6. ure naslednjega dne. 

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

TOZD Tehnične dejavnosti 
Odbor za gospodarstvo v TOZD 

Tehnične dejavnosti se je na 8. seji, 
dne 14. marca, seznanil s poslovnim 
poročilom za leto 1987. Na osnova iz : . 
vlečkov iz zapisnikov SDS je ugoto
vil , da so se na sestankih SDS_najpo-_ 
gosteje pojavljale naslednje pripom
be: preveč je zadev na katere delavci 
ne moremo vplivati; prevehk&P 3t> j 
sredstva, k i j ih namenjamo *za ane-
razvite; vprašanje odgovornosti vod
stvenih delavcev. Delavskemu svetu 
je predlagal, naj o rezultatih 
razpravlja in sprejme ustrezne skle
pe. ') 

Delavskemu svetu je tudi predla
gal, naj sprejme sklep o prenosu os
novnih sredstev Jeklarne 2 v višini 
5.444.300 din v TOZD Tehnične de
javnosti, obenem pa je opozoril, da 
je treba ob prenosu zagotoviti tudi 
vso ustrezno tehnično dokumentaci
jo. 

Seznanil se je tudi s poročilom o 
izvajanju nalog in načrtu za marec 
(operativni načrt remontov). Glavni 
remonti naj bi bili v marcu izvedeni 
na rekonstrukciji linije ČRNO, preč
nih škarjah CIL in liniji rezanja v 
Valjarni Bela ter na elektropeči De-
mag in kontilivu v Jeklarni 2. Po pla
nu naj bi v marcu sodelovalo pri re
montih 171 zunanjih izvajalcev, naj
več s strani Vatrostalne, Metalne in 
Hidromontaže (»planirani stroški v 
tisoč din: 700.600*). Takšno poročilo 
naj bi postalo, meni odbor, stalna 
oblika dela. Poročila v prihodnje ne 
bodo obravnavali mesečno temveč 
kvartalno. 

Delegat iz obrata Transport je od
bor opozoril, da na področju Javorni-
ka še vedno ni določen prostor, kjer 
bi bilo mogoče opravljati remonte lo
komotiv. 

TOZD Družbeni standard 
Odbor za gospodarstvo v TOZD 

Družbeni standard je imel dne 
4. marca šele svojo konstituantno se
jo, na kateri je opredelil svoje »gla
vne naloge«. Te pa naj bi bile nasled

nje: obravnava poslovnih poročil, k i 
j ih obravnava SDS (da se delavske-
tnu svetu posredujejo razne pripom-

-be in pobude); obravnava gospodar
skega načrta TOZD za tekoče leto; 
obravnava srednjeročnega načrta 
3K3ŽD; obravnava načrta IV in AZ 

.sredstev, (vsaka enota poda predlog, 
na podlagi katerega se sestavi načrt 
v novembru mesecu); obravnava raz-

! nih vlog in prošenj za razne pomoči, 
" M j ih posredujejo razna društva, 

srednješolci, osnovnošolci; obravna
va in pregled raznih normativov (od 
dodelitve delovne in zaščitne obleke, 
čistilnih sredstev, normativov obro
kov do odpisov hrane, priznanja od
stotka kala); obravnava namerno 
povzročene škode; obravnava poroči
la nabavnega referenta o nabavi (en
krat letno). 

Gorski reševalni službi v Mojstra
ni je odbor, tako kot tudi že prejšnja 
leta, podaril fižol in slanino za pri
pravo pasulja ob izvedbi Koflerjeve-
ga memoriala, prošnje za finančna 
sredstva in praktične nagrade, ki so 
jih na odbor naslovih osnovnošolci 
in srednješolci, bo obravnaval v apri
lu, potem ko se bo do njih opredelil 
kolegij. 

CSI-BL 

V ponedeljek skupščina 
komunalne skupnosti 

V ponedeljek, 4. aprila, ob 17. uri bo v sejni dvorani skupščine občine 
Jesenice potekala 5. seja skupščine komunalne skupnosti občine Jesenice. V 
vsaki temeljni organizaciji in delovni skupnosti skupnih služb v Železarni 
Jesenice se mora pred tem sestati delegacija za SIS materialne proizvodnje 
ter obravnavati gradivo, ki ga je ta teden prejel predsednik te delegacije, 
sprejeti stališča, pripombe in predloge ter določiti delegata, ki se bo udeležil 
seje skupščine. 

V nadaljevanju objavljamo povze
tek celotnega gradiva za 5. sejo 
skupščine komunalne skupnosti. 

Večina načrtovanih lanskoletnih 
del je bila opravljena, sredstva pa so 
bila namensko uporabljena. Proble
mi so bih le pri tistih vrstah komu
nalnih objektov in naprav, kjer ni bi
lo zagotovljenih dovolj finančnih 
sredstev. Obseg del pri posameznih 
objektih je bil manjši, kot je bilo na
črtovano, zaradi povečanja cen pri 
investicijah ter zaradi izpada dela 
sredstev za obnovo in večja vzdrže
valna dela pri komunalnih objektih 
in napravah skupne rabe. 

Lanskoletni finančni načrt je bil 
izdelan na osnovi predvidene in ne 
dejanske inflacije, zato je bilo zbra
nih in porabljenih nekaj več sred
stev od načrtovanih. Večje težave pa 
so nastopile zlasti v zadnjem četrtle

tju, ker je bilo treba delovnim orga
nizacijam ki so poslovale v tretjem 
četrtletju z izgubo, refundirati že 
vplačana sredstva. Kljub ugodnim 
zimskim vremenskim razmeram je 
bilo moteno najnujnejše vzdrževa
nje, zato je morala komunalna skup
nost uporabiti tudi ostala združena 
sredstva, ki j ih bo treba letos vrniti. 

Osnutek letnega načrta bo skup
ščina posredovala v enomesečno ja
vno razpravo, tako da bo možno dati 
pripombe in predloge tudi kasneje. 

Načrt je oblikovan na osnovi sred
njeročnega. Upoštevana so najnuj
nejša dela pri vzdrževanju, obnovi in 
investicijskem vlaganju v komunal
ne objekte in naprave individualne 
in skupne rabe. Prednostna naloga 
je dokončanje začetih investicijskih 
objektov individualne rabe. 

Seja delavskega sveta DSSS 
Delavski svet delovne skupnosti skupnih služb je na 9. seji, dne 16. mar

ca, pri pregledu sklepov ugotovil, da so bili izvršeni oz. se izvajajo. Zahtevi 
za varstvo pravic Vehida Džamastagiča in gasilcev bosta obravnavani na 
prihodnji seji, ko bode dobljena vsa mnenja, prav tako informacija o manj
kajočih muzejskih eksponatih. Gradivo v zvezi z reorganizacijo prve pomoči 
in gradivo o problematiki vrednotenja del in nalog bo pripravljeno do ene 
prihodnjih sej, licitacija poltovornega gasilskega vozila pa še ni bila izvrše-

Delavski svet je po predhodni raz
pravi na delnih zborih ugotovil pra
vilnost obravnave zaključnega raču
na za leto 1987. Za predlagano deli
tev ustvarjenega dohodka v DSSS so 
glasovali 503 delavci, proti j ih je gla
sovalo 38, vzdržalo se je 76 delavcev 
od skupno 887. Za predlagano deli
tev ustvarjenega dohodka na ravni 

delovne organizacije je glasovalo 488 
delavcev, proti je bilo 63 delavcev, 
vzdržalo pa se je 59 delavcev od 887. 
Pripombe, stališča in mnenja, ki j ih 
je delavski svet sprejel, so bila po
sredovana odboru za gospodarstvo 
pri delavskem svetu Železarne. 

Delavski svet je sprejel poročilo o 
pregledu obveznosti za zadovoljeva

nje skupnih potreb v občini Jesenice 
v letu 1987. Imel je pripombe, da se 
sredstva premalo namensko koristi
jo (vzdrževanje cest, solidarnostna 
sredstva) in hkrati zahteva pojasnilo 
glede OD zaposlenih na SIS, ker je 
iz podatkov razvidno, da niso bile iz
vajane usmeritve družbenega dogo
vora o zaostajanju SIS za gospodar
stvom. 

Delavski svet je sprejel oceno sa
moupravnega informiranja in komu
niciranja v delovni skupnosti, kot jo 
je pripravilo vodstvo DPO, predsed
nik delavskega sveta in vodja delo
vne skupnosti skupnih služb, ker na
njo na samoupravnih skupinah ni bi
lo pripomb. Zaradi pripomb samou
pravnih delovnih skupin in pripomb 
na sami razpravi delavskega sveta 

S pričetkom obratovanja čistilne 
naprave mesta Jesenice (poskusno 
obratovanje bo predvidoma že avgu 
sta letos) je potrebno uvesti nove ce 
ne za čiščenje tekalnih odplak. Vss 
investicijska dela potekajo po načr! 
tu, ni pa še dokončno usklajeno fi: 
nanciranje izgradnje zbiralnega ko. 
lektorja (od Tehničnega muzeja Že
lezarne do kavperjev). Dograditev 
kolektorja pa je nujna do začetka I 
obratovanja čistilne naprave. Zato, 
naj bi stroške čiščenja voda pričeli I 
zaračunavati že od 1. aprila dalje na
mesto od 1. avgusta. Predlagano je 
naj bi stroški čiščenja znašali za go
spodinjstva in društva 214 dinarjev 
za kub. meter odvedene vode, za 
ostale pa 471 dinarjev. 

CSI — Nada Dejak 

je bil sprejet predlog, da se obseg ob
činske problematike v Železarjt 
zmanjša za polovico in za toliko turt 
sam obseg Zelezarja. Pripombe po
sameznih samoupravnih delovnih 
skupin na gradivo samoupravnih 
aktivnosti pa naj CSI skuša upošte
vati pri oblikovanju usklajenega 
gradiva za odbor za informiranje. 

Na seji so bili seznanjeni tudi s po
ročilom volilne komisije. DS je ugo
tovil, da so posamezni kandidati za 
samoupravne organe in zbor interne 
banke SOZD SŽdobili potrebno ve
čino glasov (od skupno 924 volilnih 
upravičencev jih je glasovalo 710 ah 
76,8 %, odsotnost z dela je bila ta dar. 
23,3 %). 

Delavski svet je opozoril, da so di-| 
rektorji sektorjev dolžni skupini, ki 
je vprašanje postavila, odgovoriti ozJ 
priskrbeti odgovor od ustrezne slu;-1 

be. Če je potrebno posredovanje o; 
pomoč, pa naj se obrnejo na vodic 
delovne skupnosti. 

Predsednik delavskega sveta je 
predlagal delegatom, da pregledajo 
gradivo, SEOI in kadrovskega sek 
torja (komentar k pripombam delav
skega sveta delovne skupnosti k go-1 

spodarskemu načrtu za leto 1988 ir. 
načrt kadrov za leto 1988) in eventu
alne pripombe posredujejo na pri
hodnji seji delavskega sveta. 

E.N. 
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Pregled sestankov SDS 

(Iz programa samoupravnih aktivnosti za marec) 

V začetku marca so samoupravne delovne skupine raz
pravljale o zaključnem računu za leto 1987, obveznostih za za
dovoljevanje skupnih potreb v občini Jesenice in o spremem
bah SaS o združevanju sredstev za naložbe oziroma o revalori
zaciji sredstev, ki jih članice združujejo v interni banki SZ za 
financiranje naložb, skupaj s sprejemom sklepa o prenosu 
udeležbe ZJ in interne banke v skladih Invest banke na uni
verzalno poslovno enoto Investbanke v Ljubljani. V TOZD Ta
lilnice in ploščati program so SDS obravnavale tudi SaS o 
združevanju sredstev za Jeklarno 2 (gre za 6.833 mio din). De
lavski sveti pa so obravnavali tudi SaS o ustanovitvi komunal
no cestne skupnosti, poročilo volilne komisije o volitvah dele
gatov ŽJ v samoupravne organe in zbor Interne banke SOZD 
SŽ ter predloga o brezplačnem prenosu osnovnih sredstev, ki 
so bila nabavljena v okviru investicije Jeklarna 2 v TOZD Ta
lilnice, Tehnične dejavnosti, Komerciala, Družbeni standard in 
v delovni skupnosti skupnih služb. 

Zaradi znanih očitkov o neažurnosti objave povzetkov s 
sestankov SDS in zaradi aktualnosti zadeve, naj najprej na 
kratko omenim, v kakšno smer gre razreševanje problematike 
CSI, k i smo jo omenjali v prejšnjem povzetku. Na sestanku 
sindikalne skupine CSI, dne 24. marca, je bila postavljena za
hteva, da naj »nosilci in pobudniki« nove strategije in koncepta 
informiranja in komuniciranj a v Železarni »odboru za informi
ranje, ki je s SaS o združitvi TOZD v DO (142. člen) zadolžen, 
da usmerja in nadzoruje delo CSI na področju obveščanja in ki 
je po statutu DO ŽJ (člen 77.) dolžan razpravljati in predlagati 
delavskemu svetu ŽJ ukrepe za nadaljne izpopolnjevanje si
stema in oblik samoupravnega informiranja in komuniciranja 
v Železarni, pa tudi delavcem CSI, predložijo pisna izhodišča 
in cilje sprememb sistema informiranja in komuniciranja ter z 
njim ozke povezane vloge CSL.Odbor za informiranje pa naj 
»v skladu s svojo, vstatutu DO ŽJ, opredeljeno vlogo predlaga 
delavskemu svetu ŽJ ustrezne ukrepe«. »Le tako bo postopek 
legalen in izpeljan v skladu z referendumsko izraženo voljo de
lavcev«, meni SDS. Takoj naslednji dan je imela SDS še en se
stanek, ki so se ga udeležili: podpredsednik poslovodnega od
bora za sociološko, pravno in kadrovsko področje, vodja delo
vne skupnosti in predsednik T K OOS ŽJ. Dano je bilo pojasni
lo, da se je treba pri izvedbi mikroorganizacije CSI držati v 
načrtu zapisanih številk in, kar je zanimivo in aktualno tudi za 
delavce TOZD, da naj bi v smislu izboljšanja samoupravljanja 
v TOZD uvedli nekakšne »informatorje«, »sekretarje organov 
samoupravljanja« (naziv kot tudi obseg del še ni opredeljen), 
ki naj bi poleg dela na področju samoupravljanja opravljali tu
di nekatera dela, k i j ih sedaj opravljajo kadroviki. Reorgani
zacija delovne skupnosti je očitno zastavljena mnogo širše, kot 
smo sprva domnevali. Medtem, ko je bil postavljen v poslovni 
politiki za leto 1988 cilj, doseči v proizvodnji optimalno število 
delavcev, za službe in storitve pa se odločiti, katere naioge opu
stiti, je bilo na sestanku govora že o prenosu nekaterih del ka
drovske, informacijske in varnostne funkcije v TOZD. Plan 
DO ŽJ to novo strategijo začrtuje v enem stavku, takole: »V de
lovni skupnosti bo potrebno racionalizirati delo na vseh po
dročjih ter nekatera dela prenesti na proizvodnjo (samokon
trola' kakovosti) ter v Tehnične dejavnosti (storitveni inženi
ring).« Znano je, da naj bi se letos število delavcev v delovni 
skupnosti zmanjšalo iz 970 na 776. Nekatere nove usmeritve, o 
katerih bo vsekakor treba razmišljati pa je nakazal tudi razgo

vor strokovnih delavcev CSI s predstavnikom TOZD Komer
ciala, dne 28. marca. 

Preden se vrnemo k zapisnikom SDS iz marčevskega pro
grama samoupravnih aktivnosti, si oglejmo še nekatera stali
šča delavcev iz OBRATA P R E D E L A V A V A L J A N I H T R A K O V 
— TOZD PLOŠČATI P R O G R A M v zvezi z izplačilom osebnih 
dohodkov za mesec februar. 

Člani SDS vodstvo obrata, profilarna 1 in 2 ter predelava 
profilame (54 delavcev), so se dne 16. marca sestali na krajših 
sestankih (tako popoldanski kot dopoldanski sta trajala po 
30 minut) in izrazili svoje nezadovoljstvo nad izplačanimi oseb
nimi dohodki. Ker so bili proizvodni rezultati februarja v nor
malnih mejah, osebni dohodki pa nižji, so zahtevali dodatno 
tolmačenje in ukrepe vodstva obrata v zvezi z delitvijo osebnih 
dohodkov. Delavci oddelka podbojarne, ki spadajo pod isti 
obrat, na prejemke niso imeli pripomb. 

Stališča delavcev so naslednja: »1. Na osnovi doseganja 
načrtovanih obveznosti bi obrat PVT kot obrat finalnih proiz
vodov, z vsemi posledicami količinske in kvalitetne problema
tike predhodnih obratov in ob svojih delovnih pogojih moral 
biti razvrščen v višji rang izplačila OD na lestvici obratov, ne 
pa na predzadnje mesto. 2. Vprašujemo, zakaj so vse proizvod
ne TO s prejemkom OD v februarju nazadovale v primerjavi z 
januarjem 1988. 3. Zakaj so službe DSSS, Komerciala in Teh
nične dejavnosti povečale OD za februar v primerjavi z januar
jem za 1 %. 4. Doseganje OD na osnovi premij za povečano 
produktivnost bi v ŽJ morali poenotiti, ne pa da ima proizvod
nja in tehnične dejavnosti izplačilo v obliki denarnega zneska, 
službe pa v procentualnem odnosu, kar je razvidno iz tabele 
šest poročila o OD. 5. Na vrsto opozoril, ki so predhodno izšle 
iz obrata v zvezi OD, nismo dobili pozitivnih odgovorov, kar 
vsekakor slabo vpliva na delovno motivacijo zaposlenih. 
6. Menimo, da je z ozirom na zahtevnost delovnih nalog kate
gorizacija v obratu prenizka. 7. Od vodstva ŽJ in odgovornih 
služb za kreiranje OD zahtevamo obrazložitev, do kdaj bodo v 
nekaterih sredinah znotraj ŽJ neobjektivno povečevali svoj 
OD na osnovi povečevanja števila nadur, dodatkov na ure za 
manjkajoče in otežkočenega dodatka.« Poročilo o teh sestan
kih so podpisali vodstveni delavci Lavtižar, Gasar in Mehme-
dovič. 

Ker smo iz TOZD TALILNICE doslej prejeli le nekaj za
pisnikov iz marčevskih sestankov SDS, dajemo prednost za
pisniku zbora delavcev vseh treh izmen OBRATA H L A D N A 
V A U A R N A B E L A - TOZD PLOŠČATI P R O G R A M . 

Zboru dne 9. 3., ki se ga je udeležilo 192 delavcev, so priso
stvovali tudi direktor TOZD Ploščati program, vodja obrata 
Bluming stekel, vodja obrata Hladna valjarna Bela, predsed
nik poslovodnega odbora Železarne, Boris Bregant in podpred
sednik poslovodnega odbora za finance, Boris Pesjak. 

Na sestanku so bila izrečena naslednja vprašanja in mne
nja: Kako je z nepovratnimi sredstva z DO Dinos? Kaj je s pri
spevki za SlS-e? Kako je prišlo do izgub (primanjkljaja) v skla
diščih ŽJ? Kakšno bi bilo finančno poslovanje TOZD-a, če bi 
100-odstotno ustvaril načrtovani prihodek? Koliko bi bilo do
hodka, saj ga je ob 86-odstotni realizaciji samo 6 %? Zakaj je 
odstotek sredstev, ki j ih namenjamo iz dohodka za OD, samo 
12 — 13 %, kar je v primerjavi z zdravstvom in občino občutno 
premalo? Kje so vidni efekti združitve v TOZD, tako v finan
čnem pogledu, kakor tudi v izboljšanju kvalitete naših izdel
kov? Na katerih, področjih bo potrebno izvesti najbolj učinkovi
te ukrepe, da bi sanirali sedanje stanje? Zakaj ob fizičnem 
doseganju proizvodnje, predvsem v zadnjem kvartalu leta 
1987, ni ustreznega finančnega rezultata, oziroma se je celo po
slabšalo stanje po devetih mesecih? Kako smo izpolnjevali sa
nacijski program? Delavci iz H V B tudi menijo, da je bilo v 
predhodnih obratih premalo storjenega n ; področju delovne in 
tehnološke discipline in za izboljšanje kvalitete vložka. Menijo 
tudi, da imajo glede na dosežke v primerjavi z drugimi obrati v 

Železarni prenizke osebne dohodke. Pripombe so imeli tudi na 
kvaliteto vzdrževanja in sistem plačevanja vzdrževalnih obra
tov (plačevanje ur ne glede na izvršeno kvaliteto in količino de
la). Sistem nagrajevanja je po njihovi oceni že preživel, kajti 
zaradi prehoda na višji kvalitetni asortiment pada produktiv
nost, vključno z vsemi drugimi faktorji v procesu nagrajeva
nja, ki so še vedno vezani predvsem na količino proizvodnje. 

Na vsa ta vprašanja so prisotni vodstveni delavci skušal: 
odgovoriti že na samem sestanku. Tako je bilo naprimer v zve
zi z nepovratnimi sredstvi DO Dinos rečeno, da gre očitno za 
nesporazum^ kajti to so sredstva, ki jih je DO Dinos prispevah, 
za sanacijo Železarne. SIS materialne proizvodnje so prispev
ke Železarni vrnili, SIS za zdravstvo pa, zaradi stanja v kate
rem se nahaja, tega ni storil. V nekaterih skladiščih, kjer so 
zaključne inventure pokazale manjko, se sedaj ponovno opra
vljajo inventure in analize. TOZD Ploščati program dela s pre
visokimi stroški za tisto količino proizvodnje, ki jo ustvarja. 
(Načrta posamezni obrati ne dosegajo, tudi ne načrta izplena, 
prevelika pa je tudi poraba energije). Zaradi izredno visokihl 
cen vložnih materialov in prenizkih cen izdelkov, ni mogoče tr
diti, da bi TOZD Ploščati program lahko poslovala pozitivno, 
četudi bi svoj načrt 100-odstotno realizirala. Glede osebnih do
hodkov je bilo povedano, da je delež sredstev zanje premoso-
razmeren vloženi novi vrednosti in da na tem področju v črn: 
metalurgiji ne dosegamo izrazito visokih rezultatov. Od vseh 
stroškov so hitreje od stroškov za OD rasli samo še strošk; 
energije, kar pomeni, da so OD približno sledili rasti inflacije 
Porušeno je tudi razmerje med realizacijo, ki jo ustvarjamo s 
prodajo, in rastjo osebnih dohodkov, tako da so stroški za OD v 
začetku marca predstavljali že 20 % vrednosti prodaje. Rečene 
je bilo tudi, da brez povečevanja realizacije, ustvarjene s pro
dajo (kljub temu, da je izguba pokrita z revalorizacijskimi pri
hodki), nimamo nobene možnosti bistvenega povečanja oseb
nih dohodkov. 

Po oceni Borisa Pesjaka je združitev v TOZD prinesla po
zitiven rezultat »in bi bil brez tega finančni rezultat še slabši«. 

Sicer pa so bili kot glavni vzroki za poslabšanje finančne
ga položaja po devetih mesecih preteklega leta predstavljeni 
naslednji dejavniki: nesorazmerje med cenami vložnih mate
rialov (ki še vedno, kljub zamrznitvi cen, rastejo), preveliki la
stni stroški, nedoseganje izplenov in zmanjšana donosnost po
sameznih proizvodov. Smer sanacije se zato kaže v ustreznej
ših cenah naših izdelkov, narediti pa bi bilo treba tudi analize 
donosnosti posameznih proizvodov in izdelavo najbolj nedo-
nosnih opustiti. Znotraj Železarne pa bi bilo treba s skupnim 
prizadevanjem proizvodnih tozdov, TOZD Tehnične dejavnost: 
in Raziskovalnega oddelka doseči, da se zmanjšajo stroški ir. 
vse vrste porabe ter izboljša izplen. 

Rečeno je bilo tudi, da zaključni račun ničesar ne prikriva 
in da bi bilo zaradi težke likvidnostne situacije treba razmisli 
ti, če ne bi kazalo plačilni dan v bodoče prenesti na 18. v mese
cu. Sanacijski program kot tak je po oceni vodstvenih delavce\ 
prinesel pozitivne rezultate, vendar pa prav zaradi situacije ; 
prodajnimi cenami naših izdelkov ni mogel izničiti negativne
ga rezultata. V Valjarni bluming stekel so se po izjavi vodje 
obrata celo leto trudili, da bi izboljšali kvaliteto, vendar pa vsi 
ti napori, zaradi problemov pri uvajanju obratovanja Jeklar
ne 2 in zaradi dotrajanih strojev, niso prinesli željenega efek
ta. Zbor delavcev je na koncu sprejel pobudo, da naj bi zaradi 
izboljšanja kvalitetnega asortimana v TOZD Ploščati progran: 
ustrezno spremenili tudi sistem nagrajevanja. 

Pod točko razno je bilo postavljenih tudi več vprašanj v 
zvezi z nepravilnostmi v Železarni, ki j ih je omenjalo tudi gla 
silo Železar. Pojasnilo se je glasilo, da so zadeve v fazi preiske 
ve in da so bili že izvedeni prvi ukrepi. 

(Se nadaljuje) 
CSI — Božidar Lakota 
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ŽELEZAR 

M l a d i o s e b i , svojih problemih, nalogah in perspektivah 

Življenjski prostor in varstvo okolja 
Pretekli teden smo učenci iz vseh 

prvih letnikov na CSUI imeli naravo
slovni dan. Pod vodstvom mentorjev 
smo v skupinah opazovali in merili 
onesnaževalce okolja na področju 
mesta Jesenice. Poleg mentorjev sta 
pri tem sodelovala tudi predstavnik 
postaje milice, Valentin Oštir, k i nas 
je seznanil z gostoto prometa v me
stu Jesenice in s splošno prometno 
varnostjo, in Janez Samar, higienski 
tehnik iz zdravstvenega doma Jese
nice, k i nam je predaval o problema
tiki pitne vode v jeseniški občini. 

Po raziskavah o onesnaženosti na
ših voda, zraka in okolja ter gostoti 
prometa, so predstavniki iz posa
meznih skupin posredovali izčrpna 
poročila. V tem članku objavljamo 
eno najbolj zanimivih poročil, pod 

^naslovom VARSTVO O K O L J A . 
p Po uvodnem predavanju smo se 
t učenci s področja varstva okolja raz
delili na pet skupin.: 

Prva skupina se je napotila od 
Žvagnovega mostu proti Hrušici ter 
opazovala levi in desni breg Save. 
Člani te skupine so ugotovili, da sta 
oba bregova reke Save zelo onesna
žena. Na nekaterih mestih so našli 
različne odpadke: od papirja, karto
na, avtomobilskih gum, do odpadnih 
avtomobilskih delov, štedilnika in 
hladilnikov. Ugotovili smo tudi, da 
so na tem področju ograje vrtičkov 
zelo neurejene ali celo polomljene. 
Presenečeni pa so bili, da v vodi, 
kljub umazanemu življenjskemu 
okolju, živi veliko rib. 

Druga skupina učencev pa je oce
njevala onesnaženost okoli železni

ške postaje, v podvozu pod Mežakljo 
ter v Centru 2 na Jesenicah. Člani te 
skupine so ugotovili, da je okolica 
železniške postaje sorazmerno do
bro urejena. Dovolj je smetnjakov in 
zabojnikov. Ne morejo pa pohvaliti 
območja v samem Centru 2. Otroško 
igrišče je skrajno zanemarjeno, 
onesnaženi so tudi drugi prostori 
okrog trgovin in gostinskih lokalov. 
Pred hotelom Pošta so pred leti zgra
dili zaklonišče. Skupina je ocenila, 
da je zaklonišče največji zabojnik za 
odpadke v jeseniški občini. Vzrok za 
takšno onesnaženost pa je poleg vse
ga drugega tudi velika zgoščenost 
prebivalcev. 
. Tretja skupina je ocenjevala po

dročje okoli bivše gimnazije, gleda
lišča in osnovne šole Prežihov Vo-
ranc. Moramo priznati, da so učenci 
z osnovne šole Prežihov Voranc gle
de čistoče vzor vsem dijakom iz 
CSUI Jesenice. . 

Četrta ekipa pa se je mudila okoli 
stavbe bivšega ŽIC-a. Učenci so ugo
tovili, da bo potrebno najprej očistiti 
•domači prag, nato pa kritizirati dru
ge. Za nesnago pa'vsekakor niso kri
vi samo dijaki našega centra, saj na 
poti od gimnazije do bivšega ŽIC-a 
ni niti enega koša za smeti. Zabojnik 
pri stavbi bivšega ŽIC-a pa je odprt 
in veter stalno odnaša papirje in 
druge odpadke. 

Peta skupina se je od bivše gimna
zije napotila po Tomšičeva ulici proti 
Javorniku. Zabeležila je zanimive 
ugotovitve. Ta ulica je najbolj ones
nažena od hišne številke 2 do hišne 
številke 22. Tudi potok Ukova je bolj 

ah manj onesnažen. Stanje je bistve
no boljše od hišne št. 22 do trgovine, 
ker zasebniki zelo skrbijo za čistočo 
v svoji neposredni okolici. Pr i trgovi
ni pa je zopet precej več nesnage kot 
v začetku Tomšičeve ulice. 

Vse skupine so na tem naravoslov
nem dnevu uspešno opravile svoje 
naloge. Učenci iz našega centra pa 
se bomo v bodoče še bolj potrudili 
oz. bolj skrbeli za čistočo naše nepo
sredne okolice. Začeli bomo z akcijo: 
Najprej pomedimo svoj domači prag! 

Novinarski krožek na CSUI 
Alenka Arh, Manuela Živko, Ta

nja Erlah 

Vabilo! 

Člane stalne mladinske de
lovne brigade Železar in vse 
vas, ki bi radi aktivno sodelo
vali pri mladinskem prosto
voljnem delu, vabimo na zbor 
brigadirjev Železarne Jeseni
ce, ki bo v petek, 1. aprila, ob 
18.4jri v spodnjih prostorih re
stavracije Kazina. 

Po končanem uradnem delu 
bo še ples. 

Obenem vsem brigadirjem 
čestitamo za praznik — i . 
.april — dan brigadirjev.... . , 

. Komisija za mladinsko 
prostovoljno delo pri 
KS ZSMS Železarne 

Vojna kirurgija 

Pri napaimu- preprečimo dostop zraka do kože. Na opekline ne 
smemo dajati masti in ponesrečencu nobenih alkoholnih pijač. Priza
detemu (opečenemu)-dajemo tekočino (vodo, čaj) z dodatkom 3 gra
mov soli in 1,5 grama-sedebikarbone iz zavojčka prve pomoči. S tem 
nadomestimo izgub^.elektioktov- R j i i a j e m o bolj pogosto. Kemijske 
opekline izdatno prelivamelz vodo,.To velja predvsem za oči. Veke dvi
gnemo in spiramo oči .prizadetepau z vodo .vsaj:,pet minut. Še bolj uspe
šna je raztopina sode bikarbone (2--Broeentna raztopina). 

Splošna medicinska pomoč preprečuje nastanek šoka. Prizadeti 
naj prejme intravenozno infuzijo (kapljico za kapljico) fiziološke raz
topine ali pet odstotne raztopine grozdnega sladkorja. Bistvo zdravlje
nja šoka pri opeklinah je vzpostavitev ravnotežja običajne kemodina-
mike. To pa dosežemo z nadomestitvijo izgubljenih elektrolitov in te
kočine nasploh. Pri koloidih prihaja v poštev kri, plazma in nadomest
ki . Največja izguba tekočine nastopi v prvih osmih urah po poškodbi. 
Prva dva dneva naj prejema poškodovanec tudi vitamine, saj tedaj ni
ma nobenega teka. Pomembno je nadomestiti hrano s sestavljenimi 
vitamini. Ko pa lahko že uživa hrano, naj bo ta izdatna,. 

Pri fosofrnih opeklinah je najpomembnejše, da je prizadeti del 
"stalno pod mrzlo vodo. Čim se osuši, fosfor ponovno zagori. Pri tran
sportu naj bodo obveze obilno namočene. Pri poškodovancu obleko 
najprej slečemo. V bolnišnici s kože najprej s pinceto poberejo drobce 
fosforja. Nato se prizadeti del prekrije z obvezo, namočeno z raztopino 
kalijevega permanganata. 

• • Kirurška pomoč obsega lokalno obdelavo opekline z namenom 
preprečiti okužbe in ustvariti pogoje za čimprejšnjo presaditev, (tran-
splatacijo) kože: S tem se prepreči tudi deformacija in doseže končna 

' obnova prizadete kože. Lokalno obdelavo opeklin izvaja srednje medi
cinski kader pod zdravniškim nadzorstvom. 

Jubilej učiteljice Marice Mokorel 

Obiskala sem 80-letno jubilantko 
na njenem domu in med nama se je 
razvil prisrčen razgovor. Spletli sva 
vezi, ki so naju kljub razliki v letih 
združevale. 

Obudili sva njeno preteklo življe
nje. 

"Letos praznujete pomemben ži
vljenjski jubilej. Prebrala sem vaš 
življenjepis, ki je shranjen v arhivu 
naše osnovne šole. Vaša življenjska 
pot je bila zelo težka. Po službeni 
dolžnosti ste morali zamenjati veli
ko krajev po Sloveniji. 

Ste Jeseničanka in na Jesenicah 
ste tudi obiskovali osnovno in meš-

-čansko šolo. Nato ste dokončali Dr

žavno žensko učiteljišče v Mariboru 
in septembra leta 1922 seje začelo 
vaše romanje iz kraja v kraj. 

Kje vse ste službovali?« 
»Ker je bila velika brezposelnost, 

sem prvo leto svojega učitelj evanj a 
prebila kot volonterka na Jesenicah 
(volonterstvo — brezplačna zaposli
tev). Nato je sledila Bohinjska B i 
strica, Ovsiše pri Podnartu; po potre
bi so me premeščali v Radovljico, na 
Koroško Belo, Jesenice. Potem pa 
sem leta -1932 prišla na osnovno šolo 
v Breznici. Tam sem spoznala svoje
ga bodočega moža, se z njim poročila 
in opravljala delo do leta 1936. Zara
di naprednega mišljenja in delova
nja na šoli sva z možem postala ne
zanesljiva in sva bila »po službeni 
dolžnosti«, ki je bila pravzaprav ka
zen, premeščena v Prekmurje, k i je 
bilo takrat znano pod imenom »slo
venska Sibirija«. Tam sva bila le eno 
leto, saj sva zaradi moje bolezni na 
očeh prosila za premestitev. Tudi 
Zgornji Leskovec v Halozah je bil 
odmaknjen od prometnih poti. Tam 
so prebivali revni, a dobri ljudje, ki 
so bili v glavnem viničarji, delavci. 
Bi l i pa so seveda tudi veleposestniki 
in nemčurji. V odmaknjeni vasici 
sva bila z možem do druge svetovne 
vojne.«. 

»Kako ste kot ženska in mati pre
našali premestitve?« 

»Bilo je hudo, toda če si hotel osta
ti v službi, si moral iti . Življenjski 
pogoji so bili slabi, ljudje reveži, 
otroka pa sem morala pustiti pri 
starših.« 

»Veliko ljudi ste spoznali, pa tudi 
njih običaje, navade, težave in rado
sti. 

Prav zanimivo bi bilo. če mi opi
šete kakšen poseben dogodek, ki se 
ram je najbolj vtisnil v spomin in 
morda dal vzpodbudo za delo.« 

»Najbolj so mi ostali v spominu 
preprosti ljudje, mali kmetje. Za nas 
je bilo dobro poskrbljeno, ljudje so 
bili dobri do nas. Nikoli se nisem 
mogla popolnoma navaditi na govo
rico, saj se je v Prekmurju govorilo 
tudi madžarsko. Šola je bila manjša 
in bilo je težko učiti. Vzpodbude 
pravzaprav ni bilo nobene. V Halo
zah je bilo malo boljše; otroci so bili 
vedoželjni, v težkih pogojih so hodili 
v šolo. Zjutraj so že pred poukom 
gnali na pašo, mi prinašali jagode, 
gobe..., bili so srčno dobri. Starši so 
bili zaradi težkih razmer podvrženi 
alkoholu. 

Šolske razmere so bile dokaj do
bre, bili smo izredno dober kolektiv. 
Čeprav smo bili odmaknjeni od dru
gih šol, smo vzdrževali _dobre stike, 
se pogosto sestajali. Čeprav smo 
imeli različne poglede na politiko, 
smo bili dobri kolegi.« 

»Tudi vojna vam ni prizanesla. 
Prav gotovo je bilo to obdobje najte
žje v vašem življenju. 

Kakšne spomine imate?« 
»Leta 1941 sva bila z možem izse

ljena. Mož se je povezal s partizani, 
sama pa sem kot ostale napredne va
ške žene na razne načine pomagala 
partizanom. Mož je padel leta 1944 
na Kočevskem in ostala sem sama z 
otrokom na tem področju do konca 
vojne.« 

»Po letu 1945 ste v rodnem- mestu 
pričeli poučevati na gimnaziji in os
novni šoli. 

Kakšno je bilo to obdobje?« 

»Po končani vojni sem našla dom 
v hiši staršev, kamor sem prišla brez 
vsega, le z otrokom. Na gimnaziji 
sem učila zgodovino in zemljepis. 
Poučevanje je bilo težko, snov je bilo 
treba iskati, ni bilo knjig. Zato je bi
lo delo zelo oteženo, toda otroci so se 
radi učili. Po reorganizaciji sem pri
šla zopet na OŠ Prežihov Voranc, 
kjer sem učila spoznavanje družbe, 
zgodovino, matematiko," kar je bilo 
pač treba.« 

»Ta Jesenicah ste zelo poznani, 
priljubljeni in spoštovani, saj ste vso 
življenjsko moč vložili v izobraževa
nje mladih. 

1'as na la čas vežejo kakšni poseb
ni spomini?« 

»V tistem obdobju smo vsi imeli 
mnogo dela. veliko smo se pripra
vljali, vodili krožke, hodili na izpo
polnjevanja, seminarje — vse z voljo 
in z željo po pridobitvi znanja.« 

"Prebrala sem. da sie bili za svoje 
delo odlikovani z Redom dela tretje 
stopnje. Verjetno pa ste prejeli še 
druga priznanja za požrtvovalno de
lo. Katera?« 

»Dobila sem Medaljo za zasluge 
za narod in Medaljo za delo.« 

»Ali ste se po upokojitvi še kaj 
ukvarjali z otroki?« 

»Zaradi težav z očmi sem morala 
omejiti svojo dejavnost. Delovala 
sem še v raznih društvih. Po upoko
jitvi sem še eno leto in pol nadomeš
čala, če je bilo potrebno, potem pa 
sem veliko hodila na izlete, potova
nja, v planine, za kar prej ni bilo ča
sa.« 

»Kaj vam je bilo v življenju v naj
večje veselje?« 

»V največje veselje mi je bila dru
žina, sin, šola, otroci, sprehodi, izleti, 
potovanja, športni dnevi, medseboj
ni stiki s kolegi....« 

- K a j vam je najbolj dragoceno'?« 
»Najbolj dragoceno mi je vse, kar 

je lepo: življenje, vsak trenutek v 
prijetni družbi, z otroki.;. 

"Katero obdobje vašega življenja 
je bilo najlepše'7« 

»Najlepše je. ko si mlad, poln ve
selja do dela. Lepa so bila leta služ
bovanja v Breznici. dokler nas niso 
začeli preganjati in po vojni obdobje 
novega dela.« 

"Kakšne se vam zdijo Jesenice da
nes v primerjavi z onimi v vaši mla
dosti?« 

»Najraje sem imela in imam še ti
ste Jesenice iz časa moje mladosti, 
ko je bil ob hiši prekrasen kostanjev 
drevored.« 

••Kaj bi radi spremenili v svojem 
življenju in življenju ljudi okroq se
be0« 

»Najrajši bi spremenila ekološke 
razmere, neurejenost, nesnago; po
trebno bi bilo tudi več igrišč za otro
ke.« 

»Bi bili še enkrat učiteljica, če bi 
vam bilo dano?« 

»Da, še enkrat bi bila učiteljica. 
Očetu sem zelo hvaležna, ker mi je 
omogočil šolanje za ta poklic« 

»Ste zadovoljni in ponosnima Ma
rico Mokorel?« 

»To je odvisno od tega, kako so bi
li drugi zadovoljni z mano in kako 
radi so me imeli.« 

To je seveda le okvirno predsta
vljeno življenje Marice Mokorel, ki 
je bilo zelo bogato. Bo moje tudi tako 
bogato in zadovoljno? 

Janina 

novinarski krožek 
OŠ Prežihov Voranc 

Slavko Tarman 

Portreti slovenskih 
mojstrov fotografije 
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Mojster fotografije, Ivo Eterovič. je rojen v 
Splitu leta 1935. Od leta 1958 živi in dela v Be
ogradu. Eno leto je bil posebni fotoreporter 
pri silah Združenih narodov na Bližnjem 
vzhodu. Tr i leta je delal v uredništvih listov 
Front in Narodna armija. Od leta 1961 do 1963 
je delal za revijo Globus iz Zagreba. Pc letu 
1963 je bil pri Vjesniku stalni fotoreporter no
vinar s sedežem v Beogradu, od maja 19(6 pa 
v uredništvu revije Start, ki je magazin iste 
založbe. 

Od leta 1961 je redni član Zveze likovnih 
umetnikov uporabnih umetnosti Jugoslavije. 

Je nosilec najvišjega jugoslovanskega prizna
nja, ima naslov mojster fotografije in odličnik 
Exellence FIAP. S fotografijo se ukvarja od 
leta 1950. po letu 1956 pa tudi poklicno. Sne
ma s kamerami Leica in Hasselblad. Razsta
vljal je na številnih razstavah umetniške, ča
sopisne in uporabne fotografije doma in v tu
jini, na vseh celinah, in dobil več kot 200 na
grad. 

Do sedaj je priredil več samostojnih raz
stav v inozemstvu. Sodeloval je pri ilustrira-
nju večjega števila fotomonografij. Avtorske 
pa so njegove fotomonografije Brač, Split, Be
ograd, Komati in Njuni dnevi. 

U iskanju estetskega izraza je sledil 
svoji umetniški moči 

Lepota njegovih fotografij je sestavljena 
iz resnice in enostavnosti prenašanja življe

nja. V jugoslovansko'fotografijo ni vnesel nič 
^senzacionalnega. V razmeroma kratkem času 
je zabeležil in s svojim talentom vzbudil zani
manje pri ljubiteljih fotografije. 

Kot poklicni fotoreporter ni uporabljal ša
blon. Svojo kamero je pripeljal do absolutne 
virtuoznosti in z njo beležil nepozabne trenut
ke. 

Ko je dosegel vrh v jugoslovanski ustvar
jalni fotografiji, se je lotil fotomonografije 
Njuni dnevi. V tej foiomonografiji je beležil 
izjemno intimne trenutke prostega časa mar
šala Tita in žene Jovanke ter priprave za na
slednja državniška srečanja. 

iMsjsier morskih pejsažev 

Ivo Eterovič je edinstveni mojster mor
skih pejsažev. Podaja jih izvirno in z izred
nim občutkom. Pri njem je združena umetni
ška moč in fleksibilnost fotoreporterja. Izpo
vedna moč je poetična, saj Dalmacija in lju
dje zažive na njegovih fotografijah zares en
kratno. Njegovo podajanje je epsko in drama
tično po doživljanju resničnega. 
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PRIPRAVLJENOST 

JE VEDNO BOLJŠA 
KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 

(TITO) 

Ivo Eterovič — mojster 

Leto dni reporter pri silah Združenih 
narodov m Bližnjem vzhodu 

Ivo Eterovič 



ZELEZAR 

Kakšen sindikat lahko 
uresničuje interese 

delavcev 
(Nadaljevanje s 1. strani) 
nal sindikat, da bi lahko uresničeval 
interese delavcev. 

1. Potrebno je na novo opredeliti, 
kdo je delavec, ker delavskega ra
zreda v klasičnem smislu ni več. De
lavci naj bi bili vsi tisti, ki s svojimi 
rokami ali z znanjem ustvarjajo pre
sežno vrednost, lahko bi rekli vsi ti
sti, ki družbi več dajejo, kot od nje 
prejemajo. 

Z opredelitvijo, kdo je delavec, bi 
se rešili birokratov, tehnokratov, po-
litikantov in drugih, ki so sedaj člani 
sindikata in se jih v sedanji organi
ziranosti sindikat ne more znebiti, 
drugače bi se jim že odrekli. Ker pa 
ne bodo člani sindikata, zato ker ni
so delavci, ki bi proizvajali več kot 
porabijo, se bo sindikat proti njim 
tudi lahko boril. 

2. Ni nujno, da bi bil vsak delavec 
član sindikata. Član sindikata naj bo 
tisti delavec, ki bo s svojim vstopom 
v sindikat jamčil, da bo v tem sindi
katu po svojih zmožnostih tudi akti
vno deloval v vseh njegovih organi
zacijah, obenem pa aktivno sodelo
val, seveda če bo izvoljen, v vseh sa
moupravnih organih in se redno 
udeleževal sestankov. 

Če bodo v sindikatu delavci, ki bo
do pripravljeni sodelovati v vseh sin
dikalnih in samoupravnih organih, 
bo odpadla tudi nesklepčnost sej in 
apatičnost delegatov, izboljšano bo 
delovanje samoupravnega delegat
skega sistema, čeprav je nekatere 
funkcije samoupravljanja tudi po
trebno ukiniti (npr. delegacije delav
cev v SIS, ki nikoli niso delovale). 
Dolžnost delegatov v samoupravnih 
organih je, da s svojim upravljanjem 
uresničujejo samoupravljanje in s 
pravilnim odločanjem povečujejo do
hodek delovne organizacije. Če pa 
delegatov ni na sestanek, pomeni, da 
so s svojo pasivnostjo prikrajšali 
svojo organizacijo za dohodek. To pa 
je že lahko vzrok za sankcijo, s kate
ro bi zagotovili udeležbo na sestan
kih, če to ne bi šlo na prostovoljni 
bazi. 

3. Sindikat mora informirati jav
nost o vseh področjih delovanja in 
javnosti in svojemu članstvu tudi 
polagati račune in odgovarjati. 

S točnimi in pravočasnimi infor
macijami mora seznanjati delavce, 
člane in nečlane sindikata in ne sme 
skrivati svojih slabosti. To je naj
boljša kontrola delovanja sindikata. 

4. Sindikat potrebuje strokovno 
službo, ki bo delala v prid sindikatu 
tako, da bo na znanstveni ravni da
jala nasvete sindikatu v zadevah, ki 
zahtevajo strokovno znanje. Ta slu
žba je lahko sestavljena iz članov 
sindikata ali pa jo sindikat plačuje. 

S svojo strokovno službo bo sindi
kat neodvisen od vseh centrov moči. 
ki bi s svojimi nasveti in kvazistro-
kovnimi informacijami hoteli prido
biti sindikat na svojo stran. Stroko
vno bi se lahko vključevali v vsa 
družbena dogajanja, razbremenili bi 
delavce informacij, ki jih ne razume
jo. 

5. Sindikalne organizacije morajo 
biti povezane vertikalno, zaradi do
seganja ciljev iz baze do vrha, ter 
horizontalno zaradi solidarnosti pri 
stavkah in zaradi nadzora nad odlo
čitvami in dejanji drugih sindikal
nih organizacij. Nadzor mora biti 
demokratičen in odgovoren javnosti. 

Horizontalna in vertikalna pove
zava bi uresničevala posamezne in
terese in stališča vseh delavcev. Se
daj se dogaja, da imajo različne os
novne organizacije različne interese. 
Ko hočemo te interese združiti v 
enotno stališče, se pokaže, da to sta
lišče ni interes niti ene niti druge os
novale organizacije. Zato je nujno 
uresničevati vsak interes posebej. 

6. Namesto Zakona o združenem 
delu moramo napisati nekaj jasnih 
in razumljivih sindikalnih pravil z 
uzakonitvijo stavke, ki naj bo orožje 
delavcev pri uveljavljanju svojih in
teresov, hkrati pa zagotoviti spošto
vanje človekovih pravic iz deklara
cije OZN. 

Z uveljavitvijo tržne ekonomije bo 
večji del ali ves Zakon o združenem 

delu nepotreben. Nekaj sindikalnih 
pravil bo zadostovalo. Dosledno bo 
treba upoštevati človekove pravice, 
ker je Jugoslavija podpisnik Dekla
racije o človeških pravicah pri OZN. 
Naloga sindikata bo torej tudi, da se 
te pravice upoštevajo. 

7. Sindikalne organizacije je po
trebno razdeliti po poklicih ali po 
podobnih dejavnostih, torej po sku
pinah, ki imajo približno enake in
terese. 

Če analiziramo interese različnih 
osnovnih organizacij, vidimo, da so 
si popolnoma nasprotni in da skup
nega stališča ni moč ugotoviti (npr. 
proizvodna osnovna organizacija 
proti osnovni organizaciji v družbe
nih dejavnostih). Smiselne in bolj 
učinkovite bi bile sindikalne organi
zacije (npr. zdravstvenih delavcev, 
metalurških delavcev, njihove manj
še enote pa bi bile organizacije 
zdravnikov, medicinskih sester, l i 
varjev, topilcev, valjavcev itd). 

8. Čeprav ne bi bili vsi delavci čla
ni sindikata, naj bi sindikalne funk
cionarje volili vsi zaposleni, ne samo 
člani sindikata, in to z neposrednimi 
volitvami za vse nivoje naenkrat. 

Z neposrednimi volitvami in neo
mejenim številom kandidatov . za 
vsako sindikalno funkcijo posebej, 
bi dosegli, da bi vodilna mesta v sin
dikatu zasedli tisti ljudje, ki j im de
lavci zaupajo. 

Poleg teh sindikalnih problemov 
obstaja tudi precej stvari, k i so nere
šene in ki bi j ih morali vsi ljudje, ki 
j im je kaj do tega, da sindikat obsta
ja še naprej, pomagati s svojo stro
kovnostjo in znanjem rešiti. Nekaj 
od teh problemov: 

Ker je delavec vse bolj v mezdnem 
položaju že v sedanjem sistemu — z 
nastopom tržnih zakonitosti bo tudi 
delovna sila blago — je vloga sindi
kata sporna. Zaradi izboljšanja stan
darda delavcev mora sindikat poma
gati uveljavljati ekonomske zakoni
tosti, to se pravi, da obenem zago
varja mezdni odnos. Toda še vedno" 
je bolje, da je delavec v mezdnem 
položaju v naprednem tržnem go
spodarstvu, kjer je kot subjekt svo
boden, kot pa da ga v mezdni položaj 
potiskata etatizem in birokracija, s 
tem pa izgubi še osebno svobodo 
mišljenja, pisanja in odločanja. 

Sindikat bi moral imeti svoje sta
lišče do vseh pomembnih družbenih 
dogajanj in tudi za to potrebuje stro
kovno službo. Dogaja se namreč, da 
sindikat nima svojega stališča niti 
do ustavnih amandmajev niti do 
ostalih važnih družbenih dogajanj. 

Strokovno službo bo sindikat po
treboval tudi pri ugotavljanju intere
sov delavcev, uresničevanje teh inte
resov pa bo temeljilo na izpolnjeva
nju delovnih dolžnosti vsakega de
lavca na svojem delovnem mestu. 
Sindikat naj ščiti samo dobrega in 
pridnega delavca. Slabega delavca, 
ki povzroča s svojim nedelom škodo 
tudi ostalim delavcem, pa mora sin
dikat čimprej izločiti iz vrst delav
cev. Naloga strokovne službe naj bi 
bila tudi ugotoviti, kateri delavec je 
dober in kateri ne. kar bi bila tudi 
osnova za hitrejše napredovanje na 
delovnem mestu. 

Verjetno še vedno ne bomo imeli 
sindikata, kakršnega si delavci želi
jo. V idealni družbi delavci ne potre
bujejo ne države ne sindikata. Ker 
pa idealne družbe še dolgo ne bo, je 
nujen tudi sindikat, ravno tako kot 
je nujna država in njeni organi. Zato 
bo verjetno sindikat obstajal, želimo 
in ljubimo pa ga ne. To nai bn tudi 

opozorilo, da naj sindikat posreduje 
le takrat, kadar se delavcem godi 
krivica, kadar so neizpolnjeni njiho
vi interesi in kadar delavci, člani sin
dikata, ne izpolnjujejo svojih nalog 
ali pa če so izkoriščani. Ni se pa tre
ba delavcem vsiljevati kot zaščitnik 
in kontrolor njihovega dela in duše-
brižniško skrbeti za njihove intere
se. 

Skrajni čas je, da delavci začnejo 
resnično samoupravljati, kar pa je 
možno samo v demokratični in do
bro informirani družbi. Če do tega 
ne bo prišlo, bodo delavci začeli ob
toževati samoupravljanje (ponekod 
pa se to že dogaja) kot krivca za pol 
v krizo, enačili ga bodo z družbeno 
lastnino, ki delavcem ne nudi tiste
ga, za kar so jo predpisali, postalo 
jim bo sinonim za vse tiste obljube, 
ki so bile delavcem dane, nikoli pa 
niso bile izpolnjene. 

Bogomir Ličof 

Na 
[| ca, so < 
I dan na 
I republi 
' . . > 

Na osnovi sklepa 12. seje sveta krajevne skupnosti Dvoje — Moj
strana vas vabimo na 

ztror krajanov 

in sejo Skupščine krajevne skupnosti Dovje — Mojstrana v torek, 5. 
aprila, ob 20. uri v Kulturnem domu na Dovjem. 

Popravek 

V 12. številki Zelezarja je Izvršni 
odbor konference osnovnih organi
zacij sindikata Železarne na 6. stra
ni predstavil oceno poslovodnih de
lavcev v letu 1987. Tiskarski škrat 
nam je pošteno zagodel. Ta del oce
ne in prispevka se pravilno glasi: 

»V zvezi s to ugotovitvijo ocenjuje
mo, da je potrebno na področju pro
izvodnje, ki jo pokriva podpredsed
nik poslovodnega odbora, Božidar 
Bartelj, izboljšati sistem vodenja in 
odgovornosti na vseh nivojih in do
seči sodelovanje z vsemi odgovorni
mi nosilci poslovanja. Zaostriti je po
trebno izvajanje tehnoloških norma
tivov in obvladati materialne stro
ške, zaostriti odgovornost za dosega
nje tržno načrtovane proizvodnje, iz-
plenov in ustrezne kvalitete, ustvari
ti pogoje za dopolnilno usposablja

nje in izobraževanje strokovnega 
kadra ter izboljšati produktivnost po 
posameznih proizvodnih napravah. 

V razvoju, za katerega je odgovo
ren podpredsednik poslovodnega od
bora, dr. Marin Gabrovšek. bi želel: 
čimprej pridobiti dolgoročni razvojni 
program v zvezi s prestrukturira
njem proizvodnje, natančneje je po
trebno opredeliti razvoj in perspekti
vo po posameznih obratih (HV Jese
nice, Predelava valjanih trakov, Li
varna in podobno), izboljšati učinko
vitost na področju razvoja novih me
talurških izdelkov, zagotoviti priča
kovane učinke, boljše delovne pogo
je in ustvariti pogoje za dodatno iz
popolnjevanje kadrov v razvoju do
ma in v inozemstvu.« • 

Za neljubo napako se opravičuje
mo! 

Uredništvo 

Predlog upravičencev 
do prejema 

gradbenega posojila 
Objavljeni predlog upravičencev je sesta

vila strokovna služba in ga poslala v obravna
vo ter potrditev odboru za stanovanjska vpra
šanja pri delavskem svetu Železarne Jesenice 
in delavskim svetom TOZD in DS. 

Na predlog lahko podajo ugovor vsi delav
ci TOZD in DS in OO sindikata v 30 dneh po 
potrditvi predloga v pisni obliki na delavski 
svet TOZD oziroma DS. 

TOZD Komerciala 
Novogradnja 
1. ŠEMRL M A T E J A 5.000.000.— din 
Adaptacija 
1. ROPRET T A N J A 2.000.000.—din 
2. KAMPIČ M A R J A N 2.000.000.- din 
3. T R O H A BORIS 2.000.000.- din-

TOZD Družbeni standard 
Adaptacija 
1. ROGAN M A R I J A 2.000.000.—din 
2. ZAVELJCINA SIMONA 2.000.000,— din 

TOZD Ploščati program 
Novogradnja 
1. ČARNI K O L O M A N 5.000.000.—din 
2. PUŠKAR N A D A 5.000.000.— din 
3. ŠVAJGER IGOR 5.000.000.- din 
4. H L E B A N J A PETER - 5.000.000.-din 
5. B E R C E F R A N C 5.000.000.— din 
6. OBER STANISLAV 5.000.000.- din 
Adaptacija 

1. VALENTINČIČ M A R J A N 2.000.000.—din 
2. VATOVEC M A R I J A 2.000.000.-din 
3. M A N D E L J C A L E K S . 2.000.000.— din 
4. DOLAR ŠTEFAN 2.000.000,—din 
5. U R H N E V E N K A 2.000.000,- din 
6. RAČIČ RUDI 2.000.000 — din 
7. J A K O P I N RUDOLF 2.000.000.—dir. 
8. ČEPON M A R T I N 2.000.000.— din 
9. G A S A R J A N E Z 2.000.000.- din 

10. Z A V E L J C I N A F R A N C 2.000.000.— din 
11. B E D E N E IVAN 2.000.000.—din 
12. PAŠIČ Z I L K A 2.000.000.— din 
13. V A R L M I R J A M 2.000.000.- din 
14 F R E L I H PETER 2.000.000.— din 
15. KAJDIŽ F R A N C 2.000.000.—din 

Pogojev ne izpolnjujejo 
1. R O Z M A N J A N E Z 
2. DREŠČEK L U D V I K 
3. HOSTNIK B R A N K O 
4. CESAR A L O J Z 

TOZD Okrogli program 
Novogradnja 
1. C E L A R E C FRANČIŠKA 5.000.000 —din 
2. C E L A R E C J A K O B 5.000.000.- din 
3. M I K U L A J A N E Z 5.000.000,—din 
4. ČARNI M A R I J A 5.000.000.- din 
Nakup stanovanja v zasebni lasti 
oz. stanovanjske hiše 
1. SVETINA V L A D I M I R 5.000.000.—din 
2. STOJANOVA S T A N K A 5.000.000.—din 
3. Z U P A N ROBERT 5.000.000.— din 
4. KUROŠ A L E N K A 5.000.000.—din 
5. N O V A K A L O J Z 5.000.000.—din 
Adaptacija 
1. JUSTIN IVAN 
2. U D I R S L A V I C A 
3. M I L J A K MARIO 
4. H R I B A R SLAVICA 
5. KRNIČAR JOŽICA 
6. ČEPON D A R K O 
7. T R A M T E M A R I J A 
S. KOM1C A N A 
9. SODJASAŠO 

10. PREŽELJ L J U D M I L A 
11. JAKOPIČ J A N E Z 
12. H L A S T A N K A R O L I N A 
13. KAVČIČ FRANCI 
14. DOBRAVEC DRAGO ' 
15. ŠORL C I L K A 
16. GERČAR MIRKO 
17. BIZOVIČAR JUDITA 
Fogojev ne izpolnjujejo 
1. G O M I L A R J A N E Z 
2. PAVLOVIČ L U D V I K 
3. MOŽE M A R I J A 

DS Skupne službe 
Novogradnja 
1. LUŽNIK M I L A N 5.000.000,— din 
2. RIHTARŠIČ P A V E L 5.000.000.- din 
3. TRIPLATJOŽE 5.000.000.—din 
4. V E N G A R BOGOMIRA 5.000.000.— din 

2.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000,-
2.000.000.-
2.000.000.-
2'.000.000.-
2.000.000,-
2.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000,-
2.000.000.-
2.000.000.-
2.000.000.-

din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 
din 

• din 
• din 
• din 

5. GREGORIČ D A R K O 5.000.000.- din 
6. KUNŠIČ MARJAN 5.000.000.- din 
7. R O Z M A N J E L K A 5.000.000.—din 
8. ROBNIK IRENA 5.000.000 — din 
9. KORDIČ V L A S T A 5.000.000,— din 

10. DIZDAREVIČ F A T I M A 5.000.000.— din 
11. GREGORIČ JANI 5.000.000 — din 
12. KOVAČIČ Z D R A V K O 5.000.000.- din 
Nakup stanovanja v zasebni lasti 
I. OBID DUŠICA 5.000.000 — din 
Adaptacija 

1. P E R K O M A R J A N 2.000.000.— din 
2. PREVC SONJA 2.000.000.— din 
3. T R O H A OLGA 2.000.000.—din 
4. PRISTOV SIMONA 2.000.000 — din 
5. S M O L E J MATJAŽ 2.000.000.— din 
6. V A R L IGOR 2.000.000.- din 
7. KOFLERSAŠA 2.000.000.-din 
8. ŠČAVNIČAR STEVO 2.000.000.— din 
9. GLAVAŠ S L A V K O 2.000.000,- din 

10. R O Z M A N I V A N K A 2.000.000.— din 
II. JAKOPIČ R O M A N A 2.000.000.—din 
12. K A P U S MIROSLAV 2.000.000.— din 
13. K O R E N J A N J A 2.000.000.—din 
14. PINTAR F R A N C 2.000.000.— din 
15. JESENŠEK V A L E N T I N A 2.000.000,—din 
16. DIMITROV D A R K O 2.000.000.-din 
17. ČOP STANISLAV 2.000.000.— din 
18. CIMIRATIČ M E H M E D 2.000.000.— din 
Pogojev ne izpolnjujejo 
1. ROŽIČ F R A N C 
2. DŽAMASTAGIČ VEHID 
3. -NOVAK ANTON 
4. CUZNAR R O M A N A 

TOZD Talilnice 
Novogradnja 
1. PREŠEREN ZORAN 5.000.000.—din 
2.. DIZDAREVIČ E L F A D _ 5.000.000,— din 
3. ROŽIČ M A R I J A 5.000.000.— din 
4. T A R M A N BOŽIDAR 5.000.000,- din 
5. MENCINGER F R A N C 5.000.000.—din 
6. LONCNAR PETER 5.000.000.- din 
7. TRfPLAT F R A N C K A 5.000.000.-din 
Nakup stanovanja v zasebni lasti 
1. POGAČNIKJOŽE 5.000.000.—din 
Adaptacija 

1. ČEBUUJ BLAŽ 2.000.000.— din 
2: ČEBULJ N I K O L A J 2.000.000.— din 
3. DEŽMAN M A R I J A 2.000.000.— din 
4. JANŠA F R A N C 2.000.000,— din 
5. B R E M E C FRANCI 2.000.000.— din 
6. SEVER A N T O N 2.000.000.-din 
7. BIZOVIČAR JUDLTA 2.000.000.—din 
8. PREŽELJ ANTON 2.000.000.— din 
9. RAZINGER STANKO 2.000.000.— din 

10. KRAŠEVEC F R A N C 2.000.000.-din 
11. J A K E L J IVANA 2.000.000.— din 

12. P O T O K A R D U N J A 
13. K O P A V N I K M A K S 
14. DOVŽAN FRANC 
Pogojev ne izpolnjujejo 
1. STOJKOVIČ VUKAŠIN 
2. K U N S T E L J BOŽENA 

TOZD Tehnične dejavnosti 
Novogradnja 
1. KOVAČEVIČ CVT.JA 5.000.000.— din 
2. RABIČ J A N E Z 5.000.000.—din 
3. MEŽIK IVAN 5.000.000.— din 
4. S R E B R N J A K A N T O N 5.000.000.—din 
5. MUŽAN V A L E N T I N 5.000.000.- din 
6. SOKLIČ UROŠ 5.000.000.— din 
7. K U R B O S TONI 5.000.000.— din 
8. H A F N E R M I L A N 5.000.000,— din 
9. L E P E R N E N A D 5.000.000.—din 

2.000.000.— din 
2.000.000.- din 
2.000.000.- din 
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Nakup družbenega stanovanja v etažni lasti 
1. KOŠNIK J A N E Z 6.000.000.—din 
Nakup stanovanja v zasebni lasti 
1. STOJANOV J O R D A N 5.000.000.—din 
2. KLTROŠ V L A D O 5.000.000.-din 
Adaptacija 

1. PAJSAR M A R J A N 2.000.000.—din 
2. TRČEK J A N E Z 2.000.000.—din 
3. K R I S T A N RUDI 2.000.000.- din 
4. KOGOVŠEK FRANC 2.000.000.—din 
5. F E R J A N PETER 2.000.000.— din 
6. ČRV FRIDERIK 2.000.000.- din 
7. AMBROŽIČ IVAN 2.000.000.-din 
8. JANŠA FRANC 2.000.000.— din 
9. SUŠNIK P A N I K A 2.000.000.- din 

10. P R E T N A R A N T O N 2.000.000. —din 
11. MOHORČIČ A N D R E J 2.000.000.-din 
12. BORŠTNIK ALOJZ 2.000.000.-din 
13. R O Z M A N J A N E Z 2.000.000.-din 
14. K L I N AR BOŠTJAN 2.000.000.— din 
15. T A R M A N M A R I J A 2.000.000.- din 
16. B E R T O N C E L J M A R J A N 2.000.000.— din 
17. B A B N I K BOJAN 2.000.000.—din 
18. KRNIČAR A N T O N 2.000.000 - din 
19. S M O L E J MARIJA 2.000.000.- din 
20. C V E K M A R J A N 2.000.000.-din 
21. O V E N OLGA 2.000.000.— din 
22. R O Z M A N PRIMOŽ 2.000.000.-din 
23. KOROŠEC FRANC 2.000.000.- din 
24. MARTINUČ MIROSLAV 2.000.000.- din 
25. NOČ M I L A N 2.000.000.— din 
26. HROVAT H E N R I K 2.000.000.-dir. 
27. V A L E N T A R CENA 2.000.000.-din 
28. B R E L I H MIRO 2.000.000.— din 
29. H R I B A R MARIJA 2.000.000 - din 
30. KNEŽEVIČ DANILO 2.000.000.- din 
Pogojev ne izpolnjujejo 
1. K U N S T E L J JOŽE 

TOZD DRUŽBENI STANDARD 
Odd. za stanov, standard 



Kako do bolj učinkovitega sindikata 
naj povedo tudi delavci v javni razpravi 
Na 23. seji predsedstva občinskega sveta ZSS Jesenice, v sredo, 23. mar

ca, so osrednjo pozornost namenili obravnavi gradiva, ki je bilo naslednji 
dan na redni seji zborov Skupščine občine, in tezam za pripravo ocene dela 
republiškega sveta ZSS in njegovih organov v pokongresnem obdobju ter 
usmeritvi pri utrjevanju in razvijanju organizacijske, kadrovske in akcijske 
usposobljenosti Zveze sindikatov Slovenije. 

Adi Fink razstavlja 
v razstavnem salonu Dolik 

V petek, 1. aprila, bodo v razstavnem salonu Dolik odprli razstavo foto
grafij kandidata mojstra fotografije, Adija Finka. Na otvoritvi bo s krajšim 
koncertom sodeloval pevski zbor osnovne šole Prežihov Voranc. Razstavo si 
lahko ogledate do 13. aprila. 

Srečanje »Mladina poje '88« 
V sredo, 6. aprila, bo ob 18. uri v dvorani Gledališča Tone Čufar le

tošnje srečanje pionirskih in mladinskih pevskih zborov jeseniške ob
čine »Mladina poje '88«. Na letošnjem srečanju bo sodelovalo dvanajst 
zborov z okrog 600 pevci oziroma dva zbora več kot v preteklem letu. 
Na srečanju se bodo s po tremi pesmimi predstavili: 

— Zbor cicibanov Glasbene šole Jesenice, zborovodja Jože Hu-
merca (32 pevcev); 

— Pionirski pevski zbor.ŠKD Prešernov rod osnovne šole Gorenj
skega odreda Žirovnica, zborovodkinja Darja Kolenc (60 pevcev); 

— Pionirski pevski zbor ŠKD osnovne šole Prežihov Voranc Jese
nice, zborovodkinja Stanka Mencinger (45 pevcev); 

— Pionirski pevski zbor ŠKD osnovne šole Tone Čufar Jesenice, 
zborovodkinja Martina Malej (27 pevcev); 

— Pionirski pevski zbor ŠKD Prešernov rod osnovne šole Gorenj
skega odreda Žirovnica, zborovodkinja Darja Kolenc (45 pevcev); 

— Mlajši mladinski pevski zbor ŠKD osnovne šole Tone Čufar, 
zborovodkinja Marija Reichman (35 pevcev); 

—Mlajši mladinski pevski zbor ŠKD osnovne šole Prežihov Vo
ranc Jesenice, zborovodkinja Stanka Mencinger (34 pevcev); 

— Mladinski zbor ŠKD Centra srednjega usmerjenega izobraže
vanja Jesenice, zborovodja Marko Peterman.(22 pevcev); 

• — Mladinski pevski zbor ŠKD Ježkov rod osnovne šole Karavan
ških kurirjev NOB Koroška Bela, zborovodja Davorin Rostohar (60 
pevcev); 

— Mladinski pevski zbor ŠKD Prešernov rod osnovne šole Go
renjskega odreda Žirovnica, zborovodkinja Darja Kolenc (70 pevcev); 

— Mladinski pevski zbor ŠKD osnovne šole Tone Čufar Jesenice, 
zborovodkinja Marija Reichman (85 pevcev): 

— Mladinski pevski zbor ŠKD osnovne šole Prežihov Voranc Je
senice, zborovodkinja Mira Mesaric (57 pevcev). 

Vstop na prireditev je prost. 

Največ pozornosti so na seji name
nili predlogu dolgoročnega progra
ma razvoja turizma v Gornjesavski 
dolini, ki je bil naslednji dan dan v 
razpravo delegatom vseh treh zbo
rov Skupščine občine Jesenice. Me
nili so, da je program zelo solidna 
strokovna osnova za dobro načrtova
nje turizma na tem področju, ki pa 
bi ga morah v naslednji fazi z ena
kim strokovnim pristopom razširiti 
na celotno občinsko območje. Še zla
sti bi morali večjo pozornost name
niti kakovostnejši gostinsko-turisti-
čni ponudbi na mestnem območju, ki 
nujno potrebuje sodoben hotel, in v 
celovito turistično ponudbo vključiti 
tudi ostala območja občine, pri če
mer je bilo še posebno poudarjeno 
žirovniško območje z izjemno boga
to kulturno ponudbo. 

Glede na nezavidljiv strokovni in 
socialni sestav zaposlenih v gostin
stvu in turizmu v občini so poudarili 
potrebo po celoviti obravnavi ka
drovske politike od usmerjanja, šo
lanja, štipendiranja do zagotavljanja 
življenjskih in bivalnih pogojev za-
ooslenih. Mnogo bo potrebno še po
storiti za spremembo miselnosti in 
odnosa do gostinstva in turizma na
sploh v občini, kar je predpogoj za 
uresničevanje dolgoročnega progra
ma, še zlasti, ker je med mladimi 
malo zanimanja za tovrstne poklice 
in razpisane štipendije ostajajo neiz
koriščene. To pa so poleg material
nih pogojev temeljni dejavniki za 
dvig kakovosti gostinsko-turistične 
ponudbe v občini. Še zlasti pa bo po
membno, so menili, v naslednji fazi 
pridobiti sposobne in odgovorne rea-
lizatorje dolgoročnega programa, to 
pa so lahko edino gostinsko-turisti
čne delovne organizacije. 

V zvezi s poročilom o izvajanju 
odloka o priznavalninah udeležen
cem NOV, k i je prav tako predloženo 

Glavni urednik se je v nagovoru 
spomnil žlahtnega aktivizma sloven
skega taborništva in čitalništva, 
»priznal« pa tudi nekoliko bolj pro
zaičen namen: ekonomska hotenja 
in poskus afirmacije Glasu. Besedo 
je podal _voditelju razgovora, mag. 
Viktorju Žaklju, svetovalcu Franceta 
Popita, in njegovemu sogovorniku, 
dr. Matjažu Kmeclu. Matjaž in Vik
tor sta se pogovarjala oz. bolje: Vik
tor je spraševal in Matjaž odgovar
jal; ob prijetnem blagem pokanju, k i 
ga je zakrivilo odpiranje steklenic, 
in neprijetnem hrupu bližnje kuhi
nje. 

Viktorja je najprej zanimalo, ko
mu se Matjaž tako posmehuje izza 
brkov. Navidezen posmeh je le senti
mentalni humanizem, zaupanje in 
spontani humor, je takoj sledil odgo
vor. Naslednje vprašanje je bilo že 
bolj vredno »slovenskega taborni
štva«: Kam potuje slovenstvo? Nav
zgor! In to kljub Cankarjevim hlap
cem, katerim je Cankar najboljši 
protidokaz. Velik del slovenskega 
naroda se sprašuje o svoji usodi in 
očiten je vzpon njegove samozavesti. 
Nestrpne reakcije na usodo sloven
stva ne razumejo, kako je to spraše
vanje o lastni usodi hkrati tudi skrb 
za Jugoslavijo. 

Viktor je Matjaža spomnil na go
renjsko gledališko situacijo in na go
renjska prizadevanja po svoji go
renjski reviji. Matjaž se je sicer zav
zel za policentrizem, ki prispeva k 
potrebni demokratizaciji in tekmo
valnosti, obenem pa je opozoril na 
nevarnost partikularizma in sredo-
bežnih teženj. Zavzel se je za močno 
in osrednjo gledališko ustanovo. 
Vprašanje gorenjske revije za Mat
jaža ni toliko materialno in finančno 
vprašanje kot moralno in ustvarjal
no. Na Gorenjskem obstoja dovolj 
močno zaledje piscev in to" je za revi
je najpomembnejša osnova. 

Matjaž je pohvalil prodornost za
govornikov inovativne družbe, razi
skovalne dej avnosti in visoke tehno
logije. Toda! Poglejmo si populacij-
sko politiko. Že nekaj let znižujemo 
(vsako leto 700 do 800) število novih 

v obravnavo vsem trem zborom, in 
ugotovitvijo, da je porast prejemni
kov stalnih priznavalnin največji v 
republiki, so ponovno opozorili na 
začeto in neizpeljano akcijo, za po
pravek nekaterih pokojnin v občini, 
še zlasti železarskih. Porast prejem
nikov stalnih priznavalnin je vseka
kor posledica šibke socialne varnosti 
upokojencev oziroma nizkih pokoj
nin v občini. Čeprav so v Železarni 
Jesenice, od koder izhajajo najnižje 
pokojnine, z nekaterimi dopolnitva
mi samoupravnih dokumentov iz
boljšali izhodiščne osnove bodočim 
upokojencem, so poudarili, da je po
trebno nadaljevati s prizadevanji za 
popravek pokojnin železarjem tudi 
za nazaj, za kar so bile že narejene 
obsežne analize, ocene in predlogi, 
vendar je samo pri tem ostalo. 

Zelo živahna in prizadeta razpra
va na seji se je razvila v zvezi s teza
mi za pripravo ocene dela republi
škega sveta Zveze sindikatov Slove
nije v pokongresnem obdobju ter 
usmeritev pri utrjevanju in razvija
nju organizacijske, kadrovske in ak
cijske usposobljenosti Zveze sindi
katov Slovenije, ki j ih je februarja 
republiški svet predložil v javno raz
pravo organizacijam in organom 
zveze sindikatov. Ugotovili so, da je 
bil doslej v občini odziv na razpravo 
slab in da kljub navodilom na letnih 
sejah sindikalnih organizacij ni bilo 
ocene o delovanju sindikata. To je še 
toliko bolj nerazumljivo, ker je v 
vsakodnevnem življenju zelo veliko 
kritike na račun delovanja zveze sin
dikatov, upravičene pa tudi neupra
vičene, in da je postala že kar nekak
šna moda, da je za vse slabo, kar se 
dogaja v organizacijah združenega 
dela, kriv sindikat. 

Ob tem so opozorili na to, da pri 
ocenjevanju večje ali manjše uspeš
nosti sindikata ne upoštevamo do-

rojstev, odrekli smo se zaščiti mla
dih porodnic. Koliko bo čez nekaj let 
še aktivnega dela prebivalstva? Kaj 
nam bo pri tem v pomoč tehnologija? 

Pred večerjo sta sogovornika sko
čila še k politiki. Že v uvodu razgovo
ra je Matjaž pojasnil, da se bavi s 
politiko, ker je to njegova moralna 
odločitev (op.: Matjaž je član pred
sedstva CK). Za izstop iz Zveze ko
munistov ni potrebno nobenega po
guma. Pogumno je v njej ostati in se 
boriti. Mnenja je, da je osnovna ide
ja socializma dobra in da upošteva 
posameznika. Toda kaj, ko je to ide
jo dobila v roke birokracija in vanjo 
vnesla hipokrizijo. Prišlo je do njene 
mitizacije; postala je božja zadeva. 

Razgovor je postal veliko bolj za
nimiv in žgečljiv šele, ko je imelo 
možnost spraševati občinstvo. Vpra
šanja so bila aktualna, direktna in 
brez »pietete« do »zasliševalca«. Po
glejmo si samo nekaj vprašanj, saj 
so bili odgovori nanje kar preveč 
standardni: 

— Zakaj v Sloveniji ne moremo 
dobiti Celovškega Zvona? 

— Zakaj tak poudarek NOB (npr. 
poimenovanje šol)? 

— Zakaj Smole govori o narod
nem izdajs^tvu? 

— Zakaj se slovenska politika na 
obnaša do vseh Slovencev zunaj Slo
venije enako (npr. do Slovencev na 
Hrvaškem)? 

Nekoliko dlje se velja zadržati pri 
vprašanju krajana iz Radovljice: 
Kakšna je prognoza segregacije 
med člani in nečlani Zveze komuni
stov? Matjaž si je pomagal s protiv-
prašanjem: A l i menite, da je Zveza 
komunistov sedaj enaka tisti pred 
tridesetimi leti? Da ali ne?- Matjažev 
namen je bil vsekakor ta, da si kra
jan na svoje vprašanje odgovori kar 
sam. Vendar pa je moral na krajano-
vo vztrajanje vseeno »priznati«: S to 
segregaeijo so bili v preteklosti za
pravljeni veliki narodovi potenciali. 
Dokaz, da se stvari popravljajo, pa 

volj novih razrednih protislovij in 
razločevanj, k i j ih prinaša sedanji 
razvoj. Ta protislovja in razločeva
nja se kažejo že znotraj posameznih 
osnovnih organizacij sindikata, pa 
tudi med organizacijami združenega 
dela. Tako se, na primer, v isti osno
vni organizaciji produktivni in ino-
vativni delavci zavzemajo za nagra
jevanje ustvarjalnega in inovativne-
ga dela, manj produktivni delavci in 
delavci z neustrezno strokovno uspo
sobljenostjo pa temu nasprotujejo. 
Podobno se dogaja med ustvarjalno 
in elitniško opredeljeno inteligenco 
in. med organizacijami združenega 
dela, ki so že osvojile tržno gospo
darjenje in med tistimi, katerih niz
ko produktivnost ščitijo sedanji eta-
tistični pogoji gospodarjenja. Zato 
so tudi stavke nemalokrat pogojene 
s takimi protislovji in razločevanji. 

S tako razpravo seveda niso imeli 
namena zanikati premajhne organi
zacijske, kadrovske in akcijske 
usposobljenosti sindikata, nasprot
no, s tem so hoteli le podkrepiti to 
nujnost, ki jo narekujejo sedanje za
ostrene gospodarske in družbene 
razmere. Iz teh pa se bomo izkopali, 
je bilo rečeno, le z večjo proizvodnjo 
in višjo produktivnostjo dela, ki mo
rata izhajati iz tržnega gospodarje
nja, za kar pa je, poleg drugih dejav
nikov, še kako potrebna organizacij
ska, kadrovska in akcijska usposo
bljenost sindikalnih organizacij. Za
to bi morali z različnimi spodbudami 
in aktivnostmi pospešiti razprave o 
predlaganih tezah med delavci, ki 
bodo lahko najbolj objektivno oceni
li delovanje sindikata v svojih sredi
nah in prispevali k njegovi večji 
učinkovitosti. Predsedstvo bo ob za
ključku javne razprave na posebni 
seji obravnavalo pripombe in pobu
de javne razprave in oblikovalo tudi 
ustrezna stališča in predloge. 

Na 23. seji predsedstva občinske
ga sveta ZSS Jesenice so imenovali 
tudi delegate, ki bodo svet zastopali 
v posameznih organih občinske kon
ference SZDL Jesenice. Rešili pa so 
še nekaj vlog. 

je prav ta krajan, š katerim se pogo-
varj ata. 

Eno od zanimivejših vprašanj je 
bilo, zakaj je ostal slovenski C K ob 
zadnjih dogodkih tako pasiven (oči
tek R. Močnika v Teleksu). Matjažev 
odgovor je bil odgovor politika: 
Udobno je iz prorektorskega mesta 
kritizirati. Paziti se moramo evfori-
je, v kateri lahko izgubimo smisel za 
realnost. Ne smemo si privoščiti fru-
stracije, zaradi katere si Hrvati po 
porazu maspoka ne upajo niti zakaš-
ljati (podobno kot Čehi po 1. 1968). 

Razgovor se je nadaljeval'z ustav
nimi amandmaji. Naša politika nista 
bila več navdušena nad referendu
mom, saj pobude zanj kažejo nezau
panje v politične institucije, referen
dum pa bi lahko prerastel v jugoslo
vanske okvire. 

P.s.: Na prvem Glasovem večeru 
sem opazil tudi E. M . Pintarja. Sta
vam, da bo naslednji Viktorjev sogo
vornik prav on. 

Ivan Puc 

V prihodnjih nekaj tednih bodo 
Jesenice kot nove: travniki bodo 
prebarvani z živo zeleno barvo, oze-
leneli bodo macesni na pobočju Me-
žaklje in bukve se bodo olistale s 
tankimi, prosojnimi rumeno zeleni
mi listeci. Narava bo učinkoviteje 
olepšala naše mesto v nekaj dneh, 
kot bi to zmoglo tisoče pridnih rok. 
Da bo na Jesenicah še malo lepše, 
bomo kaj malega postorili tudi mi, 
k i na Jesenicah živimo. 

Gotovo ste že uganili, da mislimo 
na vsakoletno pomladansko čiščenje 
našega mesta. Narava sama ne zmo
re prav vsega, zato j i bomo pomaga
l i . Pogledali bomo po dvoriščih, kaj 
vse bi se dalo spraviti v red. Odpelja
li bomo v smetnjake, kar na dvorišča 
ne sodi. Pograbili bomo zelenice in 
iz grmičevja odstranili listje, odvrže-

Adija Finka, ki ga-je življenjska 
pot zanesla na Gorenjsko, kjer si je 
ustvaril dom in življenjsko kariero, 
vsa povojna leta srečujemo v razli
čnih funkcijah Ljudske tehnike in 
organizatorja in ustanovitelja dru
štev Ljudske tehnike na Gorenj
skem. Ob tem pa se je tudi sam uve
ljavil kot zelo uspešen in produkti
ven fotoamater, k i je v vseh teh letih 
veliko razstavljal na samostojnih 
razstavah in skupinskih klubskih, 
republiških, zveznih in mednarod
nih razstavah. V jeseniškem salonu 
se je leta 1983 skupaj z Justi Fink 
predstavil z barvno fotografijo in le
ta 1985 skupaj z Vitomirjem Pret
narjem. 

Adija Finka uvrščamo med izjem
no delovne in uspešne fotoamaterje, 
k i z veliko občutljivostjo in znanjem 
na filmski trak zapisuje čas in do
godke v njem. Njegovi izredno boga
ti in obsežni barvni in črno-beli ci
klusi fotografij izražajo umetniško 
moč in doživetost, dinamičnost in 
globoko človeško sporočilnost. 

Po letu '80 je precej svojih fotoza-
pisov namenil socialni tematiki — 
zapuščenim in osamljenim ljudem, 
družinam in njihovim bivalnim oko
ljem, otrokom..., ki odsevajo socialno 
občutljivost avtorja, njegove emocije 
in ustvarjalnost in dajejo osebnostni 
pečat fotografijam. Isto lahko trdi
mo za njegove pokrajinske fotografi
je, pri katerih vedno najde pravo 
mero za ravnotežje med vsebino in 
obliko. Je rudi odličen fotoreporter. 

Na razstavljenih fotografijah od
kriva lepote in nove izrazne možno
sti, k i so bliže naravi fotografije. 
Njegovo preizkušanje z abstraktno 
industrijsko fotografijo in iskanje 
novega skozi naravne oblike, izraža
ta svežino, kar je tudi njegov pnspe-

nega papirja, polivinil vrečke in kar 
je še takega. Pometli bomo dvorišča, 
prerahljali cvetlične nasade, barvali 
ograje, odžagali odmrle veje sadnih 
in okrasnih dreves. Gorljivih odpad
kov ne bomo zažigali. Če imamo svoj 
vrt, lahko odmrlo travo, listje in pa
pir z le malo skrbi spremenimo v ko
ristni kompost. V okolici stolpičev, 
blokov in stolpnic lahko odpadke 
zberemo in odložimo v kontejnerje, 
če pa v njih ni dovolj prostora, si lah
ko izprosimo iz bližnje trgovine še 
kako kartonasto škatlo, jo napolni
mo z odpadki in zložimo ob kontej
nerju. 

Po opravljenem delu se bomo še 
kaj pogovorili s sosedi. Gotovo bo be
seda nanesla tudi na to. da ni treba 
veliko truda, pa je v našem mestu — 
še (malo) lepše. 

vek k sodobni slovenski in jugoslo
vanski fotografiji. 

Stilna usmerjenost Adija Finka je 
predvsem realistična in nikoli ne 
presega ustaljenih okvirjev. Njegovo 
radovedno in na srce navezano oko 
se zelo rado zaustavlja tudi v slikovi
to razgibani eksotični krajini. 
Ogromno ljubezni in znanja je vložil 
v svoje dolgoletno fotografsko poto
vanje. Aktualnost, ki se j i avtor pri
bliža na svojevrsten način, pa je do
kaz, da je mogoče s pomočjo foto
grafskega aparata in estetsko občut
ljivostjo razkriti pred gledalčevimi 
očmi marsikatero resnico današnje
ga časa. 

Za svojo bogato fotografsko 
ustvarjalnost je Adi Fink prejel prek 
šestdeset nagrad in priznanj, med 
drugim medaljo zaslug za narod, 
srebrno plaketo Boris Kidrič, dva
krat zlato plaketo Foto kluba Andrej 
Prešern, katerega član je od leta 
1978, in druga priznanja. V letu 1987 
je dosegel naziv kandidat mojster fo
tografije Foto zveze Jugoslavije. 

Slavko Tarman 

Prenovljena Kosova graščina 
(1. aprila 1988) 

Glasov večer: Viktor in Matjaž 

Da bo na Jesenicah (še malo) 
lepše 

7 ŽELEZAR 

Ekspanzivni, toda na Jesenicah še vedno dokaj marginalen, Gorenjski 
Glas je konec prejšnjega tedna po vzoru Štihovih in Zlobčevih večerov prire
dil (prvega, sledili bodo še drugi) takoimenovani Glasov večer. 



Matej Sure Popotni utrinek iz Novega sveta (Chicago) 

Mesto, kjer je čutiti vonj po divji čebuli 
- • v r r . n lUh^nn Tri i o , . n .iT.l 

: ;u .rtaeo iNc 
»Pridi in pokaži mi mesto nk sve

tu, za katerega bi bolj ponošho Fdh^ 
ko rekel, da si v njem — preživel,«... 
je o Cbicagu zapisal Carl Sandburg. 

Na tabli, ki jo opazim z,;p}ijiq,nfff-
šega Greyhounda, piše: CJtichaga : 4 i 
milj. Še vsaj takšno razdg^Pj^pmp 
prevozili, kot je iz Bohinja.y.J^b\js>ik 
no, da pridemo v »pravp^ fB^Bhs^i 
že tu je napregledna množica sivih 
poslopij, orjaški dimniki neštetih to
varn bruhajo dim, obdajajo nas ko
lone vozil... • ,„ jsnieid. tAma 

V Združenih državah so avtobusi 
rezervirani za reveže; zajiste-poten^-
takem, ki si ne morejo privoščiti na
kupa lastnega avtomobila; za pote
puhe — sodobne Dylane in Guthrije 
in tudi za nas, nedolžne turiste, ki 
nam že preseda ta širni Novi svet 
gledati skozi letalska okenca. 

Naš Greyhound, ki je začel svojo 
pot v Los Angelesu in ponoči preme
ril srednji Zahod nenadoma izgine 
v podzemlje. Cesta se čez nekaj mi
nut znova vzpne in v resničnem sre
dišču Chicago smo. Grozljivo! Vrho
ve nebotičnikov zastirajo oblaki. 
Ljudi skorajda ni videti, le na grad
bišču so delavci ter tu pa tam gruče 
črncev. Povsod le steklo in beton. 
Beton in steklo. Teža materialnih 
konstrukcij pritiska nate z mogočno 
silo in človek se tu zasmili samemu 
sebi. svoji lastni majhnosti. Avtobus 
znova ponikne in obstane. Postaja! 
Potne roke se mi lepijo na ročaje po-
tovalk in skoraj pol stota težkega 
kovčka. Pred izhodnimi vrati se mi 
ponudi zaraščen črnec, ki pravi, da 
je taksist. Ne oklevam. Dam mu na
slov, a še prej ga prosim, naj mi po
kaže umivalnico. Pospremi me. nosi 
moj kovček, ponudi mi tudi svoj la
sten robček in vseskozi se mi vljud
no priklanja. Niti ni tako slabo, če 
imaš svojega črnca. Toda sploh se 
mi ne sanja, da se njemu ob vsaki 
kretnji premakne v srcu števec, ki 
pokaže visok dolarski znesek. Never
jetno, da je njegova stara kripa. bolj 
podobna krompirju kot avtomsbilu, 
lahko tudi taksi, ki me bo odpeljal 
do rojakinje Pepce. Čudno vijugava 
po dnu temačnih prepadov. Tip mi 
je vse boj sumljiv. Ustavi v ozki, na-
smetem in ožgani ulici, potem pa iz
gine iz avta. Blazno se prestrašim. S 
tresočo roko iz denarnice pograbim 
dolarje in jih vse. razen petdesetdo-
larskega bankovca, zmašim v čevelj. 

1° ffiamestp oborožene horde pride spet 
te moj polčrnec z resnim obrazom in 
mi pove, da je šel gledat svojo umi-

. .pačio ženo. Postanem nesramno sa-
\~^jridzavešten, ker si mislim: če crkneš 

ptijmWoja zalega, ti ne dam več kot 
petdesetaka. In na cilju mi ta polčr-

J\:ni'šcetinec, kot bi mi bral misli, 20-
račund. natanko 48 dolarjev in 44 

" centov.'Štirikrat več kot je cena nor
malnega »uradnega« taksista, 
, Gospe Pepce Mokorelove prej ni-

^k^'r'p^pzndl (naslov mi je dala moja 

teta), a je kljub temu rojaka iz Slove
nije pozdravila na pragu domače hi
še z razširjenimi rokami. Nagovorila 
me je v pristni dolenjščini. Maja 
1945. leta je odšla iz Žužemberka z 
majhnim kovčkom in z veliko upa
nja. Pridružila se je množicam, ki so 
z ladjami plule čez »veliko lužo« in 
tam začenjale znova. 25. let je v to
varni stala za strojem in vrtala lu
knje v tuljave za elektromotorje. 
Zdaj dobi 700 dolarjev pokojnine, je 
lastnica dveh hiš in oddaja stanova-

Pogled z najvišjega nebotičnika na svetu 

njo. V »The First National Bank of 
Chicago« jo čaka nekaj prihrankov 
in ima, bolj zaradi lepšega pravi, tu
di nekaj delnic. Avtomobila nima 
več, ker ga je bila pred nekaj tedni 
popolnoma razbila. 

Naslednji dan sva si ogledala me
sto. Chicago — v indijanskem jeziku 
to pomeni kraj, kjer je čutiti močanj 
vonj po divji čebuli — so kot ostala 
ameriška mesta ustanovili evropski 
priseljenci neobremenjeni s prete
klostjo in v iskanju novih začetkov... 

»Ljudje strašno hitijo,« zapiše ne
kdo leta 1830, »novi hoteli, nove cer
kve, gledališča se dvigajo proti ne
bu, tako pločniki tonejo vse niže. In 
tudi dobesedno. Spoznali so, da se 
mesto pogreza, ker gradijo na blatni 
zemlji. Z domiselnim in čvrstim ar
hitektonskim posegom so nato me
sto dvignili. Leta 1871 je Chicago 
prizadejal katastrofalen požar. Se 
zdaj v najstarejših predelih opazimo 
črne stene in danes imajo ta stano
vanja na nasprotni strani še en iz
hod s požarnimi stopnicami. Poldru
go desetletje pozneje so mesto raz
burkali valovi delavskih demonstra
cij. Tistega prvega maja 1886. leta je 
manjša skupina anarhistov demon
strirala na Hagmarketu, da bi izbo
jevali 6-urni delovni dan. Ko jih je 
policija hotela razgnati, je od nekod 
priletela bomba in ubila enajst lju
di. Zato so obsodili osem delavcev 
in štiri od njih so obesili. Nekateri 
so potem rekli da so prav ti dogodki 
razgibali najširše množice proletar-
cev, ki so si potem izbojevale 8-urni 
delovnik. Če drugega ne, je njihova 
vsaj zasluga, da je danes, v spomin 
na dogodke na chicaškem trgu. prvi 
maj praznik dela. 

Na prelomu stoletja je Chicago 
štel že več kot milijon prebivalcev 
pa še sloves najhitreje rastočega me
sta na svetu se ga je oprijel. 

Spomin na dvajseta leta prikliče v 
zavest Al Caponea in njegove gang-
sterje. Prohibicija je bila takrat za
nje dobesedno alkohol na njihov 
mlin. »Scarface« Al je zaslutil pri
ložnost, da obogati. Zato je ubijal 
konkurente, jim kradel omamne pi
jače in ker je bila prodaja alkohola 
pač prepovedana, se oni niso mogli 
zateči pod okrilje policije. Tako je 
njihova gangsterska banda dobila 
veliko denarja. Leta ¡927. so ••zaslu
žili« 60 milijonov dolarjev in on sam 
si je spravil v žep tretjino tega dele
ža. Za dolarje je mogoče kupiti vse, 
tudi oblast in lokalne politike. V teh 
neslavnih dvajsetih letih se je samo 
v Chicagu zgodilo preko 500 umorov, 
danes pa je Al Capone legenda, ta-
korekoč narodni heroj. 

»Ne delaj tu majhnih načrtov«, je 
bilo in je še danes njihovo geslo. 

vsaj kar se tiče arhitekture, zato nnJ 
ni čudno, daje Chicago »rojstno mej 
sto« nebotičnikov. Leta 1884, ko j t | 
bil tu zgrajen prvi nebotičnik — bjjl 
je to Home Insurance Building «J 
pomeni začetek konca »pritlični 
Amerike«. Te visoke zgradbe so po
stale svojevrsten simbol Chicaga. čel 
boste brskali po starih slovarjih, oh 
besedi nebotičnik preberete tole: ze
lo visoka zgradba, katerih vzorci st 
nahajajo v Chicagu. V ihtavi tekni; 
za največjo stavbo na svetu je ostak 
zvesto tradiciji. Tako zdaj s Pepce 
strmiva v to čudo, katerega vrh sega 
do »nebeških duri«. Sears Tower je 
visok 443 metrov in če štejemo še 
anteni na vrhu, doseže nič manj kot 
520 metrov. Orjaka je 1600 ljudi gra
dilo tri leta, porabili so natanko 
76000 ton jekla, vgradili so 16000 sre
brno se svetlikajočih oken, črne in-
ojačane »kože«, ki obdaja zgradbo, 
pa je kar 112000 kvadratnih metrov. 
Spodnja polovica je rezervirana za 
6500 uslužbencev družbe »Sears. 
Roebuck &Co.«, zgoraj pa so si pro
store zakupili stanovalci. V zgraäh, 
najdeš 30 trgovin, kjer lahko kupii 
»vse«: od spominkov do moške it 
ženske obleke. Tuje tudi sedem re
stavracij, posebnost pa je steklene 
preddverje, kjer rasteta dve figov: 
drevesi, in veličasten spomenik »\'e-
solje«, Aleksandra Caldera. 

Po slabi minuti žgečljive vožnje : 
enim od šestnajstih dvigal se znaj-
deva v 103. nadstropju, kjer je raz
gledna terasa. Na vrhu najvišje hiše 
na svetu se obnašam tako. kot bi se 
obnašal pri obisku svetovnih zna
menitosti. Kot obseden tekam ser. 
in tja. Časa za vzvišena čustva n. 
treba je čimveč vsrkati vase. Poter-
bom to prespal in šele nato si lahk' 
privoščim mnenje o tem čudesu. Se
veda hkrati, skorajda v rafalih, priti
skam na sprožilec fotoaparata. Sku
šam si tudi dopovedati, da so stvar 
več kot 400 metrov pod mojimi ne
parni — to človeško mravljišče, t: 
steklena in železobetonska džungi. 
— resnično Chicago. da niso spet .', 
prizori na televiziji ali filmu. Kak 
mediji pokvarijo ali vsaj razvadi], 
ljudi. 

Najbolj veličasten pogled je pre 
severovzhodu, kjer se med nami ; 
bleščečo gladino Michiganskega jt 
zera v mnogoterih oblikah orjaški 
zgradb razkriva komaj verjetna dc 
miselnost graditeljskih mojstrov sc 
dobnega časa. Med temi geniji je m 
di Bertrand Goldberg, ki se je odlc 
čil postaviti tako zgradbo, da p 
•vse pod eno streho«. Tako je ob rek 
Chicago nastalo mesto v mestu -
Marina City, prebivališče orihodne 
SIi. ., , ,. 

(Nadaljevanje 

'Miha Mazzini' 

Drobtinice 
Nekaterim ljudem, krajem in časom 
v mojem spominu, katerih vsaka po
dobnost z resničnimi ljudmi, kraji in 
časi pa je, seveda, zgolj naključna in 
nehotena. Vse je izmišljeno, kot bi 
rekli solipsisti. 

Prvi del 

I don't go to where\ 
where the rich are going 

I don't wanna hear to what 
what the rich are saying 

Joe Strummer. Clash, 1977 
Svasta, 

Ibro Hadžipuzič. Železarna, 1983 

Po treh dneh stradanja sem se vdal in jo 
potegnil izpod postelje. Nizko, okroglo, ob 
strani vdolbljeno konzervo. Nalepljen listek 
je govoril o mletem govejem mesu.. • 

Nisem imel moči za iskanje odpirača._ 
Omedlevica se me je lotevala v valovih. Vzel. 
sem kladivo in kuhinjski nož ter izsekal lu
knjo v pokrov. Z vršičkom rezila sem izpra
skal vsebino na piano in jo pogoltnil kot ži
val. Iz žepnih šivov sem izbrskal koščke to
baka, dodal še ostanke iz pepelnika in si zvil 
cigareto v košček časopisnega papirja. 

V steklenici na okenski polici je bilo še za 
pljunec tekočine. Zl i l sem jo vase. Kaktus v 
lončku se mi je režal na vsa usta. Že dobil 
sem ga tako poslikanega. 

Postano in mlačno pivo. prepraženo- na 
soncu, je želodec pognal navzgor. Komaj 
sem še utenil steči do kopalnice in poriniti 
glavo v školjko. Z žalostnim pogledom sem 
se poslovil od koščkov mesa, stopil na prste 
in potegnil vodo. Vrvice je bilo le še slab de-
cimeter. Stuširal sem se z ledeno vodo. To
ple ni bilo. Namesto bojlerja so štrleli iz zidu 
končki žic. 

Oblekel sem si sveže gate in nogavice. 
Prejšnje sem takoj opral z milom in j ih obe
sil čez okno, da se posuše do naslednjega 
dne. Spet sem oblekel vijetnamko in kavboj-

ke. Obul teniške. Kmalu bi se onesvestil, ko 
sem se sklonil, da j ih zavežem. 

Vezalka se je strgala pod prsti. Nisem ji 
mogel podaljšati življenja. Ni bilo prostora. 
Vozel pri vozlu. 

Vsel sem košček vrvice z izplakovalnika 
in si zavezal teniške. VzravTial sem se in se 
pogledal v ogledalo. Počakal sem, da se mi 
je megla pred očmi razkadila. 

Steklenička Cartierovega parfuma je bila 
prazna. . • 

Prizadelo me je. Čeprav sem vseskozi ve
del, da se mora to prej ali slej zgoditi. Ostal 
sem brez edine stvari, ki je ne morem pogre
šati. 

Obrnil sem stekleničko narobe, podstavil 
prst in čakal. 

Padla je. 
Zadnja kaplja. 
Razmazal sem jo po vratu. 

-Zaprl sem stekleničko ter jo postavil na 
zamašek. Mogoče se še kaj nateče. Stopil 
sem na cesto. Vse je bilo sivo. Nikjer nobene 
barve. Po treh dneh brez spanja se mi to 
vedno zgodi. Naslonil sem se na zid in čakal. 

Slika se mi je premikala in zamikala, vča
sih potonila v meglo. 

Mimo je prikorakala neka ženska. Njen 
pulover je nenadoma postal krvavo rdeč. 
Kontrast me je zabolel v možganih. Kmalu 
zatem se je obarvalo nebo. za njim dim, ki 
ga je prepredal, nazadnje so tudi hiše dobile 
svoj rdečkasti odtenek. 

Prah na pločniku je bil preprežen s potoč
ki in lužami, ki jih je za sabo pustil skopneli 
sneg. Vso pot me je spremljala ograja žele
zarne. 

Gostilna je bila prazna. Natakarica je se
de za šankom pila kavo in prebirala herz ro
man. Ošinila me je s pogledom. Se takoj 
spet zatopila v knjižico. 

K i sem jo jaz napisal. 
Usedel sem se za mizo v7 kotu; s komolci 

naredil vzglavje in zaspal. Ko sem se zbudil, 
sem najprej opazil za šankom drugo telo. 
Herz roman je ležal ob blagajni. Zunaj je bi
la tema. S pogledom sem zaokrožil po pro
storu, iščoč žrtve. Za sosednjo mizo so sedeli 
upokojenci ob brizgancu. Tik ob izhodu je 
srednje velik, mišičast tip v majici z dolgimi 
rokavi in kavboj kah počasi srkal pivo iz ko
zarca. 

Na majici je bil odtisnjen grb m spodaj 
napis: 

UCLA 

To baje pomeni University of California 
Los Angeles, kjerkoli že to je. Stavil bi, da še 
nikoli ni bil tam. Verjetno še v osnovni šoli v 
Donjem Angelovcu ne. Delavec, v železarni, 
priseljenec z juga. Vsak večer je prišel v go
stilno in popil pivo. 

Ko je natakarica začela obračati stole na 
mize, je vstal in šel. Nobenih izgredov, nič 
pijanega prepevanja, še pogovarjal se ni z 
nikomer. 

Nisem čutil dovolj moči v sebi za oranje 
nove ledine, raje sem se posvetil zornemu 
polju, ki ga je sralo z zamikanjem in premi
kanjem. Nekako sem ga ukrotil in se posve
til mizi na drugem koncu dvorane, za katero 
je sedela meni neznana ženska z dvema mr
hovinarjema moje sorte, Hipuzlom in Pesni
kom. Pred njimi so stale do polovice izpite 
steklenice piva. Nedvomno jih je plačala 
ženska in s tem kupila nedeljeno strinjanje 
obeh zajedalcev. 

Ni mi preostalo drugega, kot da se jim pri
družim. Zbral sem se, uprl pogled v točko na 
kukajoči Pesnikovi pleši, odrinil stol in ste
kel do njihove mize, preden bi me omotica 
vrgla po tleh. Sunkovito sem odmaknil stol 
in sedel. Pokrpal sem sliko in prestregel 
osupel pogled ženske in še dokaj prijazna 
pogleda Hipuzla in Pesnika. Kot da bi jima 
bilo vseeno, ker jima hodim v zelje. Pička je 
torej polna denarja. Vsi trije ga bomo lahko 
pili cel večer na njen račun. 

— Ja, kaj je s tabo? — rne je vprašala. Po
gledal sem jo v oči. Ni mi bila všeč. Delovala 
je zabuhlo, bolje rečeno, napihnjeno. 

— Pivo bi. 
Dobil sem ga. 
Čutil sem ledeno tekočino vso dolgo pot po 

požiralniku. Plusk ob stene želodca. Komaj 
sem zadržal bruhanje in se predal počasne
mu srkanju. 

Ženska je govorila in govorila. Namesto 
besed so j i iz ust prihajali baloni. 

Rekla ie: 
— Blablabia. 
Hipuzl je rekel: 
— Transcedenc-a. 
Pesnik je rekel: -
— Poezija. 
Novo kolo. 
Spet ona: 
— Blablabia. 

In tako naprej. V neskončnost. Vsi skupaj: 
— Blablablablatranscedencablablablabla-

poezij ablablabl anirvanablabiablablabla-
bla... 

Vrteli so se in rajali. Hipuzl in Pesnik, za
dovoljna zaradi brezplačne pijače, bi kimala 
tudi samemu hudiču. Ona, precej mlajša od 
nas treh, je bila opita od veljave, ki si jo je 
kupila. Ni bila vajena denarja. Od nekod ji 
je kapnilo malce več cvenka. Mogoče ga je 
ukradla. Vseeno. Jutri ga že ne bo več. Uži
vala je v svoji vlogi. Kimali smo j i kot ovčke. 

Nenadoma se mi je vse skupaj priskutilo. 
Pijan sem bil po enem kozarcu. Posledica 
tridnevnega posta. 

Razmišljal sem o prostituiranju za vsa
kdanjo pijačo. Nobene razlike ni med tem in 
med nastavljanjem na ulici. Oboje je navad
no kurbanje. Poskušal sem se zbrati, da bi 
mi prišla do zavesti tema pogovora. 

— Tako usranega filma še nisem videla. 
— Nobene meditativnosti ni bilo zraven. 
— Pa poezije, — je dodal drugi odmev. 
Spet ona: 
— Govnarski film. 
Odmeva nista bistveno razširila njenih ' 

ugotovitev. 
— Brezveznik, ta Polanski, — je pričela 

nov krog. 
Govorila je o filmu Tess. 
Stegnil sem spodnjo čeljust naprej. Na

pravil velik prostor v ustih za odebelitev gla
su. Rad imam base. 

— Feeej. pojma nimaš o pojmu. — sem ji 
zabrusil tako sovražno, da jo je kar zasukalo 
k meni. Prej me sploh ni opazila. Štela me je 
za zunanjega člana njene milosti. 

Hipuzl in Pesnik sta me zgroženo pogle
dala. 

Pomislila sta. da se mi je zmešalo. Proč 
mečem zastonjkarsko pijačo. Gledala sta 
-me. kot da bi bil marsovec, ki se je nenado
ma pojavil pred njima. Privzdignila je nos in 
me hotela odrezavo zabiti: 

— Veš kaj. Mislim s svojo glavo in se mi 
potemtakem ni treba strinjati s tabo. 

Začenjala se je partija pokerja. Čas za 
blef. 

Nagnil sem se naprej; skoraj do njenega 
obraza. Trmasto je odbijala pogled. 

— Mar se ti ne zdi. — sem dejal, — da je 
prizor, v katerem glavna junakinja zbere 
črnske sužnje z vsega posestva, čigar lastni
ca je ravnokar postala, in jim podeli svobo
do, prava himna humanosti? — Ni zdržala. 

— No...seveda... 
Nadaljevanje 

8 ŽELEZAR 



• Na 15. ločeni seji vseh treh zborov skupščine občine Ra
dovljica, 30. marca, so sprejeli resolucijo kot predlog izvršnega 
sveta s dodatnimi pripombami, stališči in predlogi o družbeno 
ekonomskem razvoju občine v letu 1988. Sprejeli so tudi pred
log odloka o sestavi komiteja za družbeni in prostorski razvoj 
ter program sklada stavbnih zemljišč v letu 1988. Delegati 
vseh treh zborov so bih seznanjeni tudi s poročilom o izvajanju 
zakona o TNP, s problematiko urejanja prostora ter varstva 
okolja na območju Bohinja in s poročilom o kakovosti voda in 
s programom izvajanja ukrepov za izboljšanje voda v občini 
Radovljica. Na vseh treh zborih so delegati izrekli soglasje h 
kandidaturi za izvedbo svetovnega prvenstva v nordijskih di
sciplinah v letu 1991 ali 1993 v Kranjski Gori in na Bledu. Spre
jeli so tudi periodične delovne načrte svojih zborov in opravili 
nekatere kadrovske razrešitve in imenovanja. 

• Zbor združenega dela in zbor krajevnih skupnosti sta 
na ločenih sejah sprejela predlog odloka o potrditvi zaključne
ga računa občine Radovljica za leto 1987 in predlog odloka o 
proračunu občine za leto 1988, razen tega pa tudi predlog odlo
ka o spremembi in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah. 
Potrdili so uskladitev občinskih odlokov s spremembo zakona 
o prekrških. 

• Delegati zbora združenega dela občinske skupščine so 
sprejeli tudi predlog odloka o komunalnih taksah, delegati zbo
ra KS pa sklep o razdelitvi solidarnostnih sredstev za financi
ranje krajevnih skupnosti po določbah samoupravnega spora
zuma. 

• Na programski seji občinske organizacije ZKS Rado
vljica, 24. marca, v Centru za obrambno usposabljanje v Polj-
čah, so ob polnoštevilni udeležbi delegatov iz OO ZK ter gostov 
pregledali dveletno delo in sprejeli programske usmeritve za 
nadaljni dve leti. Največ razprav je bilo o nalogah komunistov 
v gospodarstvu, družbenih dejavnostih in na področju SLO in 
DS. Članica predsedstva CK ZKS, Tina Tomlje, je pozitivno 
ocenila poročilo in uspehe komunistov ter seznanila udeležen
ce seje z glavnimi zamislimi iz tez za aprilsko konferenco ZKS. 
Na seji so opravili nadomestne volitve za šest članov komiteja. 

• Po programski seji občinske organizacije ZKS Rado
vljica v Poljčah se je sestal občinski komite ZKS z novoizvolje
nimi člani. Najprej so razrešili dosedanjega sekretarja Vasilija 
Komana in za novega sekretarja izvolili Janka Stuška iz Lesc, 
ki je bil zaposlen v protokolarnem objektu na Brdu pri Kranju. 

9 Predsedstvo OK SZDL Radovljica je na 5. seji, 28. mar
ca, sprejelo rokovnik za izvedbo predkandidacijskih, kandida
cijskih in volilnih opravil za volitve predsednika skupščine ob
čine Radovljica. Ker v prvem krogu predvolilnih oz. kandida
cijskih priprav na občinski kandidacijski konferenci nobeden 
od kandidatov za predsednika ni prišel na kandidatno listo, bo 

potrebno ponoviti celotni postopek. Volitve na vseh treh zborih 
občinske skupščine pa bodo delegati opravili v juniju 1988. 

• Predsedstvo občinskega sveta ZS Radovljica je na 23. 
seji, 24. marca, razpravljalo o poročilu družbenega pravobra
nilca samoupravljanja občine Radovljica in o poročilu pravne 
pomoči. Govorih so tudi o vsebini samoupravnega sporazuma o 
celoviti prenovi Prešernove ulice v Radovljici. 

• Predsednik OK ZSMS Radovljica, Miha Potočnik, je za
radi nesklepčnosti preteklega posvetovanja predsednikov in 
sekretarjev osnovnih organizacij ZSMS programsko volilno 
sejo ponovno sklical za 31. marec. Zanimivo je, da so vsi dele
gati poleg gradiva za sejo prejeli v ovojnicah že povrnjene pot
ne stroške?! Bomo videli če bo seja s tem sklepčna. 

• V marcu bodo v večini krajevnih organizacij že opravili 
letne skupščine Zveze borcev v radovljiški občini. Kot vedno, 
so te seje tudi tokrat izredno dobro obiskane, razprave pa tvor
ne in kritične. V občini je 20 krajevnih organizacij ZB NOV z 
okoli 1.600 člani. Največji krajevni organizaciji sta na Bledu in 
v Radovljici. 

• OK ZRVS Radovljica je v okviru programa usposablja
nja rezervnih vojaških starešin organizirala predavanje s te
mo: Korelacija armade in družbe v Švici in v Avstriji, ki ga je 
imel mag. Teodor Geršak. Predavanje je bilo 29. marca v Rado
vljici, 31. marca na Bledu, 5. aprila pa ga bodo ponovili spet na 
Bledu v kinodvorani. 

• Za dejavnost vseh dvajsetih krajevnih skupnosti v obči
ni Radovljica bodo v letu 1988 iz občinskega proračuna name
nili skupaj 155 milijonov din. To je 76 % več kot lani. Največja 
KS z nad 6.500 prebivalci bo deležna nekaj nad 20,8 milijonov 
din, sledi KS Bled z nad 18,1 milijonov din, Lesce s 13,6 milijo
nov din, Bohinjska Bistrica blizu 12,4 milijonov din. Najmanj
ša KS Koprivnik bo prejela nekaj več kot 4,5 milijonov din. 

• Delavska univerza Radovljica je skupaj z občinskim 
svetom Zveze sindikatov Radovljica v okviru programa uspo
sabljanja sindikalnih kadrov organizirala 19. in 26. marca za 
predsednike, podpredsednike in sekretarje izvršnih odborov 
OO ZSS seminarja v štirih skupinah. Udeležba je bila zadovo
ljiva. Na programu so bile teme o organiziranosti in metodi de
la v Zvezi sindikatov, o tekočih nalogah sindikatov in o vzrokih 
nastajanja konfliktnih situacij in njihovo razreševanje. 

• Zavoljo vse bolj zaostrenih tržnih pogojev na jugoslo
vanskem trgu je LIP Bled poiskal nove prodajne poti. Rezultat 
teh raziskav je nova Lipova poslovalnica, ki so jo pred dnevi 
odprli v središču Beograda, na eni najbolj znanih ulic Kneza 
Miloša. LIP Bled ima razmeroma dobro pokrito tržišče v naši 
republiki in v sosedni Hrvaški, le v Srbiji je bilo čutiti manj za
nimanja, zato je nova poslovalnica velika pridobitev in spodbu
da za širjenje ponudbe v glavnem mestu in v celi republiki Sr
biji. 

• V četrtek, 24. marca, so se sešli na sejo skupščine dele
gati KS Radovljica, ki so pohvalno ocenili delo sveta in drugih 
organov v preteklem letu. Razen potrditve poročil o delu dele

gacij in finančnem poslovanju so sprejeli zelo zahteven pro
gram dela. Podprli so predlog rekonstrukcije grajskega parka 
in tržnice. Pred graditvijo kabelsko distributivnega sistema za 
TV so se odločili predhodno anketirati krajane in na osnovi 
analize odgovorov in mnenj bodo skupaj s KS Lesce postopno 
realizirali ta načrt. Velika pozornost bo namenjena celoviti 
prenovi Prešernove ulice, v kateri bodo zgradili 170 stanovanj 
(do leta 1993). Radi bi uredili novo parkirišče za avtobuse, zgra
dili pločnike na Gorenjski cesti, uredili križišče pred avtobu
sno postajo in posodobili naprave za ogrevanje vode s sončni
mi kolektorji v kopališču ,in kampu. 

•.- n essuobtvsifc • 
• V spomin najunasko smrt narodnega heroja Staneta 

Žagarja, 27. marca 1942,ico je padel v boju z Nemci pri Planici 
nad Crngrobom, so 25. marca KO ZB Srednja Dobrava, štab 
TO Radovljica in učenci v osnovni šoli Stanega Žagarja v Lip-
nici priredili spominsko kulturno prireditev. Spominska sveča
nost pa je bila pred spomenikom pred šolo. 

• Na občnem.zboru Občinske gasilske zveze Radovljica, 
ki je bil v marcu v Bohinjski Bistrici, so za predsednika zveze 
ponovno izvolili Jožeta Smoleta iz Koritnega, za poveljnika 
Ivana Lunarja z Bleda, za podpredsednika Cirila Ažmana iz 
Ljubnega in za podpoveljnika Franca Žerovca iz Radovljice. 

• Turistično društvo Lesce, ki je med največjimi in naju
spešnejšimi v Sloveniji, je imelo sredi marca 30. občni zbor. Ob 
tej priložnosti so pripravili tudi kulturni program, na katerem 
so nastopili igralec Jože Logar, sopranistka Zlata Ognjanovič 
in baritonist Tone Kozlevčar ob spremljavi citraša Mihe Dov-
žana in harmonikarja Vitala Ahačiča. Zaslužnim članom in vo
dilnim delavcem TD Lesce so podelili priznanja TZS in TD 
Lesce. 

• Komisija za odnose z verskimi skupnostmi pri uprav
nem organu SO Radovljica je na zadnji seji, 22. marca, obrav
navala nekatere vloge verskih skupnosti. Med drugim je odo
brila akcijo zbiranja sredstev za obnovo cerkve v Srednji vasi 
v Bohinju. Cerkev je kulturno zgodovinski spomenik, poškodo
vana pa je bila ob viharju leta 1986. 

• V počastitev 150 - letnice rojstva dr. Janeza Mencinger
ja so ZKO Radovljica, Združenje gledaliških in lutkovnih sku
pin Gorenjske in ZKO Gorenjske v sodelovanju z bohinjskimi 
kulturnimi delavci priredili od 24. do 27. marca v domu Joža 
Ažmana v Bohinjski Bistrici in v gasilskem domu v Češnjici 
Gorenjsko Linhartovo srečanje. Nastopile so gledališke skupi
ne iz gorenjskih društev in iz Brnice na Koroškem. V soboto, 
26. marca, so bohinjske skupine pred Mencingerjevo rojstno 
hišo na Brodu pripravile pevsko gledališki večer. 

9 V knjigarni Državne založbe Slovenije v Cankarjevem 
naselju v Radovljici so v petek, 25. marca zvečer, priredili Lite
rarno srečanje z avtorjem knjige »Drobtinice«, Mihom Mazzi-
nijem. 

Uspešno delo kranjskogorskih 
upokojencev 

»Večjih sestankov in srečanj zara
di tega ni,« pravi dolgoletni predsed
nik D U Kranjska gora, Tone Zidan, 
in poudarja: »Vsako leto so občni 
zbori v osnovni šoli. So zelo dobro 
obiskani v primerjavi z zbori sorod
nih društev. Pohvaliti moram tudi 
Alpski smučarski klub, ki poskrbi za 
prevoz naših članov na občni zbor.« 

Med kranjskogorskimi upokojenci 
pa je veliko zanimanje tudi za kul
turno življenje. Lansko leto je bil te
den upokojencev, na katerem so na
stopili moški pevski zbor Blejska 
Dobrava ter ženski in moški pevski 
zbor iz Kranjske Gore. Koncert je 
bil izredno kvaliteten, v zadovoljstvo 
vseh udeležencev. 

»Preteklo leto sta bila organizira
na tudi dva zelo uspešna dvodnevna 
izleta,« pove Tone Zidan. »Prvi izlet 
je bil aprila na Brione in v Pulo, dru
gi pa v jeseni v Prekmurje. Poleg na
ravnih lepot smo si na obeh izletih 
ugledali tudi zgodovinske spomenike 
teh krajev. Na obeh izletih pa je bilo 

Pripombe in zahteve borcev pri 
obnovi grajskega parka 

Predsedstvo Občinskega odbora ZZB NOV Radovljica je pred dnevi na 
seji uvrstilo na dnevni red predlog načrta ureditve in obnove grajskega par
ka z grobiščem in spomenikom NOB v Radovljici. Seje so se udeležili tudi 
predstavniki občinskega upravnega organa, Zavoda za spomeniško varstvo 
in odbora podpisnikov družbenega dogovora o varstvu, urejanju in posta
vljanju spomenikov, spominskih obeležij ter grobišč NOB. 

Povod za obravnavo predloga je 
bila javna razstava predloga rekon
strukcije grajskega parka in zasno
ve tržnice in oranžerije, ki sta jo v 
razstavišču Šivčeve hiše pripravila 
1. marca Zavod za spomeniško var
stvo Kranj in Restavratorski center 
SR Slovenije v sodelovanju z občin
skim upravnim organom v Radovlji
ci. Načrt predloga so izvedenci obeh 
zavodov izdelali na osnovi občinske
ga odloka o proglasitvi starega mest
nega jedra Radovljice za kulturno 
zgodovinski spomenik, ki ga je spre
jela občinska skupščina Radovljice 
12. junija 1987. 

Načrt ureditve in obnove grajske
ga parka je bil sicer razstavljen 
osem dni, razen tega pa je bilo orga
nizirano tudi javno predavanje, na 
katerega pa niso organizatorji pova
bili ne predstavnikov borčevske or
ganizacije ne odbora podpisnikov 
družbenega dogovora. 

Na seji predsedstva so od dveh 
predlaganih inačic načrta izrekli so
glasje k prvi, ki zagotavlja grobišče z 
obeliskom, posvečenim padlim bor
cem NOB, na sedanjem mestu v sre
dišču parka. Vse pa kaže, da se izve
denci — načrtovalci bolj ogrevajo za 
drugo inačico, po kateri bi celotno 
grobišče z obeliskom prestavili iz 
središča parka na trikotno zeleno 
površino zunaj parka. To opravičuje
jo s trditvijo, da je park zaradi tega 
grobišča zgubil na svoji avtentično
sti!? O tem je bilo tudi nekaj strokov
nih razprav in ogledov, vendar tudi 
brez udeležbe predstavnikov občin
skega odbora ZZB NOV in odbora 
podpisnikov družbenega dogovora. 

Ko je tekla beseda o premeščanju 
grobišča, so na predsedstvu odločno 
zavrnili takšen projekt, ki bi terjal 
ponovno premestitev posmrtnih 
ostankov padlih borcev. Prvič so jih 
izkopali s prizorišča bojev na Jelovi
ci in jih zakopali na prvotnem gro
bišču v zelenem trikotniku poleg 
parka v Radovljici. Nato so jih zopet 
izkopali in zakopali na novem gro
bišču sredi parka, kjer so še danes. 
Predsedstvo v imenu borčevske or

ganizacije zato ni moglo dati pri
stanka na še enkratno prenašanje 
posmrtnih ostankov kamorkoli. To 

je bilo že sklenjeno pred sprejemom 
občinskega odloka, v katerem so ja
sno zapisana ta stališča. 

Predsedstvo. Občinskega odbora 
ZZB NOV Radovljica odločno zavra
ča poskuse spreminjanja načrta ure
ditve parka, ki se nanaša na grobiš
če z obeliskom. Od načrtovalcev ter
ja, da vskladijo načrt ureditve in ob
nove grajskeg parka z obstoječim 
položajem grobišča. Po možnosti naj 
zasnujejo okoli njega zeleno zaveso 
z ustreznimi zimzelenimi drevesi in 
funkcionalni prostor za obiskovalce 
žalnih slovesnosti ob njem. 

J.R. 

Občni zbor krajevne 
konference ZZB NOV Gorje 

V soboto, 19. marca, je bil redni le
tni občni zbor krajevne organizacije 
ZB NOV Gorje. 

Kot je navedel v svojem poročilu 
dosedanji predsednik društva, Vinko 
Repe-Trigiavski, ima ta borčevska 
organizacija v Gorjah danes še 134 
članov, od tega 61 članic in 73 članov. 
Samo v lanskem letu je za vedno od
šlo iz organizacije osem članov in tri 
članice. Starost, bolezni, posebno pa 
še pomanjkanje in posledice druge 
svetovne vojne se dodobra poznajo 
in redčijo vrste. Gorje so dale kar se
demnajst prvoborcev, od katerih sta 
živa danes le še dva: Vinko Repe-Tri-
glavski in borka Katarina Ambro-
žič-Kati, oba iz Spodnjih Gorij. Pri
šlo je do sprememb v vodstvu te or
ganizacije. Za predsednika so izvolili 
Janeza Mačka, za podpredsednika 
pa Karla Bratino in pa Janeza Pora. 

Politično in gospodarsko poročilo 
o današnjem stanju v Sloveniji, Ju
goslaviji in v svetu je podal Matevž 
Bizjak. Kako je, ni potrebno pona
vljati, le iz obrazov osivelih borcev 
in aktivistov se je brala skrb za pri
hodnost. Posebno so bili vsi zelo kri
tični do previsokih prispevkov Slove
nije za nerazvite republike in pokra
jine v Jugoslaviji. Bati se je, kot je 
povedal zastopnik ZZB NOV občine 
Radovljice, Tolar, da bo Slovenija 
postala sama nerazvita in izčrpana 
republika. Na vsak način mora priti 
do hitrejših in učinkovitejših spre
memb. 

Ob koncu občnega zbora se je 
razvnela razprava, kako in kaj se de
la z denarjem tretjega samoprispev
ka krajanov Gorij. 

Jože Ambrožič 
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NOVICE IZ RADOVLJIŠKE OBČINE 

Društvo upokojencev Kranjska Gora je med uspešnejšimi društvi v je
seniški občini. V svojih vrstah ima 350 članov, od Podkorena do Gozd Mar
tuljka. Za še bolj uspešno delo jim v prvi vrsti primankuje prostor. Prostor 
jim sicer obljubljajo, toda v Kranjski Gori ga enostavno ni niti za delovanje 
preostalih organizacij. Tako morajo imeti upokojenci svoje sestanke v pro
storih Športnega društva za Gmajnico. 

tudi lepo vreme, kar je pomembno 
za zadovoljstvo udeležencev.« 

Upokojenci sodelujejo tudi na no
voletni obdaritvi vseh krajanov, k i 
so težko bolni, in vseh drugih, ki so 
stari nad 75 let. 

In kako je z delovanjem članov zu
naj društva? 

»Ker nimamo lastnih sekcij, so 
mnogi naši člani vključeni v domača 
krajevna društva, veliko pa j ih delu
je v družbenopolitičnih in športnih 
organizacijah v krajih. Poudariti 
moram, da je naša članica, Vera Dul-
min, tudi predsednica krajevne kon
ference SZDL Kranjska Gora. Za de
lo sposobni člani pa zlasti pozimi 
opravljamo razne honorarne službe 
po hotelih, žičnicah in na prireditvi 
Pokal Vitranc, in to zelo uspešno.« 

Kako pa deluje športna dejavnost 
kranjskogorskih upokojencev? 

»Glede rekreacij sko-športnih de
javnosti pa je najbolj razvito balina
nje, posebno v Podkorenu in Gozd 
Martuljku. Upamo pa, da bo ta pano
ga zaživela tudi v Kranjski Gori. 
Imamo lastna balinišča, veseli pa 
smo, da se v balinarsko sekcijo 
vključujejo tudi mladi. Prav sedaj te
če akcija za nabavo jeklenih krogel, 
k i pa niso poceni. Sodelujemo tudi 
na tekmovanjih v okviru društev ob
čine Jesenice. Pripravljamo tudi 
medsebojna tekmovanja, katerih 
smoter je, da se nas čim več zbere. 
Potem pa še pokramljamo o dobrem 
in slabem.« 

O letošnjem načrtu dela društva 
pa je predsednik Tone Zidan pove
dal:' 

»Delali bomo to, kar smo v prete
klem letu. Če pa bi bila podana kak
šna dobra misel ali ideja, pa jo bomo 
tudi z veseljem izvedli. V maju bomo 
organizirali prvi izlet v Belo krajino, 
drugi izlet pa še ni določen. Poudari
ti pa moram, da je za izlete med čla
ni vedno večje zanimanje, zlasti za
radi dobre organizacije prejšnjih iz
letov. Skrbimo, da bi čim več želja 
naših članov uresničili, vendar je za
radi pomanjkanja prostora to delo 
oteženo.« Lojze Kerštan 

Predsednik DU Kranjska gora. Tone 
Zidan (foro: Lojze Kerštan) 



Prešernovo gledališče iz Kranja 
v gosteh na Javorniku 

Dom Albina in Julke Pibernik na Javorniku ima lepo in zelo akustično 
dvorano z velikim odrom. Igralci imajo imeniten maneverski prostor in tega 
so v torek, 22. marca, čez dan in zvečer s pridom izkoristili. Marsikateri slo
venski oder bi bil take dvorane zelo vesel, na Javorniku pa žal, skozi vso 
gledališko in koncertno sezono ostaja prazna! Kje so vzroki, že vemo, DPD 
Svoboda pa z novo predsednico vred obljublja, da bo odslej drugače. 

Kranjsko gledališče se je zavestno 
odločilo za postavitev Molliera in 
Linharta, ker je komedija najhvalež-
nejša zvrst oderskega dela za publi
ko, seveda ob interpretaciji dobrih 
igralcev, in ker so časi taki, ko vse 
spominja na komedijo, saj nam na 
vseh področjih nič več ne gre prav 
od rok! Tisto, kar je najbolj resno, ali 
se vsaj tako zdi, že v naslednjem tre
nutku postane farsa, če že ne burka. 
In priznajmo si, največkrat se prav
zaprav lahko nasmejemo samim se
bi. Vse to nam kakor pred ogledalom 
prikažejo imenitni kranjski gledališ-
čniki, med katerimi so tokrat kar 
štirje z Jesenic: Oto Gerdej, Klemen 
Klemene, Bojan Pogačnik in Bernar
da Gašperčič, ki je svobodna umetni
ca, ostali pa igrajo kot amaterji, am
pak zato nič manj »profesionalno«. 
Figure, tako v Dandinovem Prevara
nem soprogu kot v Linhartovi Župa
novi Micki , so nepozabne, enkratne, 
osupljivo do potankosti izdelane, na-
študirane. Gledalec je vse to lahko z 
velikim užitkom spremljal na odru. 
Dogajanja pa so nam več ali manj 
poznana. Gre za zaplete soproga, že
ne, sprenevedanja naključnih prič, 
namišljene gospode (Oto je povedal 
kar jeseniško), na drugi strani pa je 
pristnejša kmečka, recimo mladina, 
ki pa je danes žal zelo redka, saj ob 
uvozu brezštevilne delavne množice 
z juga niti o jeseniških domorodcih 
ne moremo več govoriti. Proti tej se 
ona prva (gospoda) obnaša, kot bi se 
v njih pretakala plava kri. Ampak 
Kranjčani so »jeno jegro« gor posta
vil i in tistim, ki to niso videli, je lah
ko žal, žal lepega kulturnega večera. 

Dolgoletnemu jeseniškemu igral
cu, Oto Gerdeju, sem zastavil nekaj 
vprašanj. Že prvo je bilo kar lepo za
šiljeno: 

»Kakšna motivacija te je pripelja
la med igralce kranjskega gledališ
ča ?« 

»Hm,« se je odkašljal Oto, globoko 
me je pogledal skozi rjava stekla in 
začel: »Igralec si ali nisi. Če si med 
40 osebami na odru, kot je v pretekli 
sezoni prakticiral jeseniški teater, 
še ne pomeni, da si med igralci. Brez 
nastopanja ne morem. To je dopolni
tev moje osebnosti. To je moj ži
vljenjski motto. Ja, pa tudi dobre or
ganizacijske pogoje nudijo tu v Kra
nju.« 

»Kako se kaj počutiš?« 
»Zelo dobro. Odlično. Domov me 

pridejo iskat. In domov me pripelje
jo. Režira Lojze Domanjko. Človek, 
k i ve kaj dela, ki zna.« 

»Kako, da ste se kar štirje Jeseni
čani znašli v kranjskem gledališču?« 

»Bernarda Gašperčič je že pokli
cna gledališka in filmska igralka, 
svobodna umetnica, ki gre kamor 
hoče. Bojan Pogačnik je sodeloval že 
lani v Mollierovem Žlahtnem mešča
nu. Letošnjo sezono pa sva bila po
vabljena še Klemen Klemene in mo
ja malenkost. Jaz pa najprej navad
no pogledam, kdo je režiser, oziroma 
kdo režira.« 

»Kdo pa je Lojze Domanjko?« 
»Lojze Domanjko je režiser, am

pak tiste vrste, ki se predobro zave
dajo, da je kultura ena sama. Po od
nosu do kulture sodi med tiste izo
bražence, ki smatrajo, da je umet
nost ena sama, pa naj gre za amater

sko ali profesionalno. Umetnost je 
ah je pa ni! Vsi ti izobraženci Do-
manjkovega kova se zavedajo, in to 
zelo močno, da je kvalitetno izraže
na umetniška beseda pogojena ved
no z notranjim doživaljanjem izva
jalca. Ta režiser ima popolnoma 
enak pristop, tako do amaterskih, 
kot do poklicnih igralcev, s tem, da 
se pri prvih ozira še na čas. S takim 
človekom je veselje delati. Moje delo 
je uspešno le tako, če se nenehno za
vedam, da nisem nikoli tako popoln, 
da se ne bi dalo še kaj boljše naredi
ti oziroma, da imam poleg sebe reži-

. serja, moža, torej strokovno osebo 
gledališke dejavnosti, ki me v vsa
kem trenutku lahko dopolni in na 
katero se lahko stoodstotno zane
sem.« 

»Zakaj tako rad igraš v komedi
jah? Se fino sprostiš?« 

»Seveda. Tudi. Pri mojem poseb
nem pristopu do vloge, ki jo studi-, 
ram, nujno pride do preoblikovanja 
psihe. Nastane metamorfoza. Popol
no istovetenje z dramskim likom.« 

»In kako je bilo na Javorniku?« 
»Sprejem je bil več kot odličen. 

Prima so pripravili oder in nam nu
dili še druge drobne usluge, vse od 
informiranja do toplega čaja. Le ob 
12. uri bi morah priti dijaki CSUI. 
Tam sta ga vodstvo srednjih šol in 
odgovorni za kulturo »zamočila«. N i 
kogar ni bilo na predstavo. Tako 
smo ta dan odigrali le tri predstave 
od predvidenih štirih.« 

»Kje pa ste vse odigrali Prevara
nega soproga in Micko? »V 
Kranju je bilo 21 predstav, Trbo
vljah dve, Novem mestu tri, na Ja
vorniku tri, v Bohinju je bila pa 30. 
predstava! Poleti bomo še igrah na 
originalni, naravni sceni v Škofji Lo
ki, za turiste.« 

»Ah je Linhartova in Mollierova 
komedija tudi danes aktualna?« 

»Vedno bolj.« 
Isto vprašanje sem zastavil tudi 

Meliti Jelen, gledalki, članici ženske
ga pevskega zbora »Milko Škober-
ne« in dolgoletni kulturni delavki. 
Takole razmišlja: 

»Tudi danes sta komediji aktualni. 
Isto se dogaja kot včasih, le da so da
nes ljudje bolj pretkani, vse se dela 
bolj v rokavicah.« 

»Kaj pa dvorana na Javorniku, ti 
je všeč?« 

»Vedno imam nekakšen strah, če 
bo dvorana na Javorniku dovolj za
sedena. Zato morajo biti informacije 
v radiu in tisku pravočasne, dovolj 
mora biti reklame, ljudje morajo 
enostavno zvedeti, da se bo ta in ta 
dan nekaj dogajalo, da pride ta in ta 
ansambel v goste. Občinstvo prav 
dobro ve, kdaj pride dober ansam
bel. Imamo hvaležno občinstvo, ki ga 
dober ansambel nikoli ne razočara.« 

Tudi tokrat je bilo natanko tako. 
O sami predstavi in v zvezi z njo 

pa je Branka Bratanič, tajnica K S 
Javornik — Koroška Bela, povedala 
tole: 

»Člani DPD Svoboda Javornik — 
Koroška Bela so solidno in nesebi
čno sodelovali pri vsem, od prodaje 
kart pa do spremljanja v dvorano. 
Tudi v bodoče se bomo potrudili, da 
bo dvorana polna. Igra bogati, ple
meniti ljudi. Gledališče, koncerte, 
recitale potrebujemo. To nam je 
vsem duševna hrana. Igra našega 
krajana Ota Gerdeja je bila izredna. 
Veliko ljudi ga pozna le iz tovarne, s 
ceste. Ampak da kaj takega lahko 
spravi skupaj, ne še sanjalo se jim 
ni.« 

Kaj hočemo ob koncu drugega, kot 
da vsem skupaj zaželimo veliko 
uspešnih gostovanj in predvsem 
vsem hvala za ves trud. 

Tomaž Iskra 

Izšle so tri nove publikacije 
dr. Mareka Lenardiča 

Jeseniški publicist in neodvisni založnik, dr. Marek Lenardič, je v po
sebnih izdajah objavil tri svoje spise oz. zbirke spisov s področja politologije 
in ekologije. Ker gre v glavnem za ponatise že objavljenih del, se z njimi ne 
bomo podrobneje ukvarjali oz. bomo presojo prepustili strokovnjakom. Za
dovoljili se bomo le s kratko, informativno predstavitvijo. 

V prvi brošuri »Politični organiz
mi« se avtor ukvarja s političnimi 
strankami, skupinami pritiska, lob-
byji in interesnimi skupinami v mo
derni meščanski družbi. Zanimivo 
je, da je bilo to delo najprej objavlje
no v nemščini, in sicer je že pred leti 
izšlo kot uvodnik v reviji »Journal 
fur Sozialforschung« na Dunaju. 

Druga brošura, s preprostim na
slovom »Članki«, prinaša štiri daljše 
Lenardičeve članke oz. razprave o 
ekološki problematiki. Članek »Pro
pad gozdov — problem nas vseh« je 
bil najprej objavljen v posebni prilo
gi Mladine 1986. leta, članka »Profe
sorji in okolje v otroških vrtcih in ja
slih« in »Nasilje kot eden najvažnej
ših'vzrokov ekološke katastrofe« pa 
sta ponatisnjena iz Dialogov. Za nas, 
Jeseničane, je posebej zanimiv čla
nek »Ekološka problematika na Slo-

venskem s posebnim -ozirom na Je
senice«, ki ga je avtor prebral ob 
dnevu okolja leta 1986 na Jesenicah. 
Ob branju tega članka pa smo kar 
malo razočarani, saj se avtor loteva 
te žgoče in obširne teme zelo povr
šno; pri obravnavanju ekološke pro
blematike na Jesenicah se omeji 
predvsem na onesnaževanje zraka, 
pa še tu se sklicuje na že zdavnaj za
starele podatke iz daljnega 1956. le
ta. 

V tretji knjižici. »Ekološke misli«, 
preberemo poleg Lenardičevih last
nih misli v slogu »nasprotujemo na
silju nad naravo in ljudmi«, »jeza 
povzroči nesrečo« in »ljubezen je 
univerzalni čar«, tudi misli in aforiz-
me drugih mislecev, in celo pesmi na 
>-ekološko« temo (izpod peresa Jože
ta Jarha in Jožeta Koširja-Planta-
na). Preberemo lahko tudi nekaj na
potkov za to, kakšen naj bo sloven
ski alternativec (odkrit, skromen, 
miroljuben, nesebičen..., ne obreme
njuje s kajenjem sebe in še posebej 
drugih, alkohol pije zmerno, prete
žno se hrani z rastlinsko hrano, nje
gova oblačila so iz naravnih materia
lov, igra in poje, meditira in se relak-
sira, se zavzema za dvig morale, be
re knjige, se šola in izobražuje, zav
zema se za dvig ekoloških in drugih 
znanosti...); za dober konec pa poskr
bi Tomaž Švagelj s člankom »Nove 
poti k reševanju ekoloških proble
mov.« £ j 

Za jubilejni XV. MFAF doslej prijavljeni filmi 
iz štirinajstih držav 

Še pred iztekom raz
pisnega roka je na jese
niški jubilejni XV. med
narodni festival amater
skega filma prispelo 73 
filmov iz štirnajstih dr
žav, in sicer iz Alžirije, 
Avstrije, ČSSR, Finske, 
Francije, Irske, Italije, 
Madžarske, Malte, Ni
zozemske, Portugalske, 
Švice, ZRN in Jugosla
vije. Filme je poslalo 29 
kinoklubov in trije po
samezniki, po žanrih pa 
je doslej prispelo: 23 do
kumentarnih, 20 igra
nih, 15 eksperimental
nih, 13 animiranih ter 2 
planinska filma. Iz Ju
goslavije je prispelo 35 
filmov iz vseh republik, 
razen Hrvatske. 

Podelitev nagrad naj. festivalu amaterskega 
Izidor Trojar, Uroš Župančič, 
filma leta 1968, Xaško Križnar, 

Festival bo potekal od 14. do 16. aprila v dvorani gledališča Tone 
Čufar, pred tem pa bo izbor filmov prikazan po vseh šolah jeseniške 
občine. V času festivala oziroma od 8. aprila do 1. maja bo v Kosovi 
graščini na Jesenicah odprta zanimiva razstava »Fotografije in filmi,« 
dr. Karla Grosmana, ki jo je pripravil Filmski muzej Slovenije in je 
bila doslej predstavljena v Ljubljani, Beogradu in Parizu. Člani film
ske skupine Odeon pa v prvem nadstropju Kosove graščine pripra
vljajo razstavo fotografij o snemanju filmov in preteklih festivalih ter 
o nagradah, ki so jih osvojili na različnih festivalih po svetu. 

Mednarodna žirija bo filme ocenjevala od 8. do 10. aprila, v klub
skih prostorih filmske skupine Odeon. Najboljši izbrani filmi bodo 
predstavljeni 14. aprila ob 19. uri po svečani otvoritvi festivala. 15. 
aprila ob 16. uri bodo predvajani najboljši planinski in športni filmi, 
ob 19. uri pa bo posebna »In memoriam« projekcija — to bodo Klmi 
pokojnih avtorjev, ki so bili v preteklih letih nagrajeni na jeseniškem 
festivalu. Podelitev nagrad in projekcija najboljših nagrajenih filmov 
pa bo v soboto, 16. aprila, ob 18. uri. Pokrovitelji festivala so Skupšči
na občine Jesenice, Železarna Jesenice in Zveza kulturnih organizacij 
Jesenice. 

Janez Hrovat 
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Organizatorjem 
športne rekreacije v počitniških domovih 

Komisija za oddih in komisija za športno rekreacijo pri izvršnem 
odboru konference osnovnih organizacij sindikata Železarne vabita 
sodelavce, ki imajo veselje do učenja plavanja in organiziranja re
kreacije v počitniških domovih, da se prijavijo do 2. aprila, na sindikat 
Železarne (f§» 32-66). 

Sah 

IX. Mednarodni šahovski festival 
na Bledu 

Odprti mednarodni turnirji od 
17. do 24. marca 

Od leta 1980, ko je bil organiziran prvi 
blejski šahovski festival, pa do letošnjega 
leta, se je odprtih turnirjev udeležilo 953 
šahistov in 208 šahistk. Letos je nastopa
lo 138 igralcev in igralk, med njimi štirje 
velemojstri, devet mednarodnih moj
strov, deset mojstrov FIDE, osem moj
strov ter 62 mojstrskih kandidatov iz Ni
zozemske, Avstrije, Italije, Poljske, Ro
munije in Jugoslavije. Iz Slovenije je bilo 
83 udeležencev. 

Na moškem turnirju je merilo moči 92 
šahistov. Prvo nagrado (1,5 M) si je pri
služil VM Raičevič s 7,5 točke pred MK 
Zelčičem in MM Indicem s sedmimi to
čkami. Najboljši slovenski šahist je MM 
Polajžer na 6. mestu s 6,5 točke. Tudi je
seniška igralca Zorko in Mencinger (čla
na Murke iz Lese) sta bila večji del tur
nirja v boju za vrh, na koncu pa sta s 5,5 
točke delila 17. do 25. mesto. Za oba sta 
bila usodna poraza z zmagovalcem tur
nirja. Kosmač je s petimi točkami delil 
26. do 38. mesto. V zadnjem kolu je odi
gral tudi najdaljšo partijo turnirja, ki je 
trajala dvanajst ur in pol (143 potez) in se 
na koncu končala z remijem. Zeleznik in 
Soklie sta zaradi službenih oziroma štu
dijskih obveznosti igrala pod svojimi 
zmožnostmi: Zeleznik je zbral štiri točke, 
Soklič 3,5. Igrala sta še Ivetja, ki je dose
gel tri zmage, in Eržen, ki je na koncu 
turnirja zaradi težav z zdravjem odstopil. 

Na turnirju šahistk je igralo 31 igralk, 
udeležba pa je bila zelo močna. Zmagala 
je romunska mednarodna mojstrica Ba-
umstark s 7,5 točke, ki je šele v zadnjem 
kolu prehitela Harmsenovo iz Holandije. 
Jeseničanka Nada Marušič je igrala izvr
stno in se je od slovenskih igralk najbolje 
uvrstila. Zbrala je 5,5 točke in zasedla 6. 
mesto. Toliko točk kot Marušičeva je do
segla še VM Muresan iz Romunije in M 
Petkova iz Ljubljane. Druga Jeseničan

ka, Pongračeva, je s štirimi zmagami 
skupini od 18. do 26. mesta. 

Med seniorji (nad 55 let) je zmagovale; 
VM Janoševid, najboljši slovenski vete 
ran pa je Uršie iz Radovljice na 5. mes;u 
ki je s 5,5 točke tudi izpolnil normo 
naslov mojstrskega kandidata. 

Turnir v »aktivnem šahu« od 
25. do 26. marca 
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Vabilo 
Turistično društvo Jesenice vabi vse člane na letno skupščino, ki 

bo v torek, 12. aprila, ob 16. uri v Kazini. 
Prizadevni prebivalci, ki se trudijo za lepše Jesenice, bodo prejeli 

pisna priznanja, spominske značke in plakete. Na začetku se bodo v 
znanju o turističnih zanimivostih Jesenic pomerili člani turističnih 
podmladkov vseh treh osnovnih šol na Jesenicah. 

Upravni odbor 

»Aktivni šah= je mednarodna šahovska 
federacija FIDE vpeljala lansko leto. a 
tem, ko je igralni čas za partijo omejen 
na 30 minut za vsakega igralca, bo šahov 
ska igra sicer pridobila na dinamiki, a tur 
di zgubila na kvaliteti. Takšen turnir bo* 
mogoče izpeljati v dveh dneh, kar bo 
prav gotovo vzpodbudilo množičnost. 
današnjem času si bo pač lažje vzeti d 
dni Časa za udeležbo na turnirju kot pi 
cel teden, kolikor traja normalni turnuj 
FIDE bo za take turnirje vpeljala tudi pi 
seben rating in naslove kot v rednem ša 
hu. Pravila za »aktivni šaho pa so kombi
nacija pravil rednega in hitropoteznega 
šaha. V kratkem lahko pričakujemo tak
šen turnir tudi na Jesenicah. Ker je bij* 
blejski turnir prvi tak turnir v Sloveniji!, 
ki bo predložen FIDE za rating, je vzbur 
dil veliko zanimanje. Sodelovalo je kar 9l| 
šahistov in šahistk iz Poljske, Romunî * 
in Jugoslavije, od tega 3 VM, 5 MM. 11 
MF, 2 M in 38 MK. Ves čas so potekali! 
neusmiljeni boji, tako da je npr. VM Rai-̂  
čevič po petih kolih že dvakrat izgubiljji 
Prvo mesto je zasedla trojica: MK Mikaci 
MF Osterman (ŠD Murka) in MK Gojčej-
ta, ki so dosegli po 7,5 točk. Jeseničani sm 
se uvrstili takole: 14. Mencinger, šesj-
točk, 39. Zorko in 51. Eržen po 4,5 točkej. 
Kmičar je zbral dve točki in Ivelja iJ • 
točke. 

Odprti mednarodni 
hitropotezni turnir 27. marca 

Za zaključek festivala so organizator) 
pripravili še hitropotezni turnir. Med b< 
tekmovalci je bil najboljši MK Terzic, k 
je zbral pol točke več kot MM Bielczvk i: 

Poljske. Mencinger je zasedel 5. do 7. me
sto, Zorko pa 8. do 13. 

'"Organizacija festivala je bila zelo do 
bra. Zanjo so poskrbeli blejski turističn 
delavci, SZS in ŠZG in računalnik Inter 
trade IC Radovljica. Med pokrovitelji 
je bila tudi Železarna Jesenice. 

P.K 

ŽELEZAR 10 

Predstavitev knjige »Človek« 
Literarna sekcija jeseniške DPD 

Svobode je 25. marca letos pripravi
la srečanje z Andrejem Grabarjem, 
avtorjem filozofsko-religiozno-mo-
ralističnega spisa »Človek«, ki ga je 
lani v knjižni obliki izdala celjska 
Mohorjeva družba. 

Na tem mestu knjige ne bi ocenje
vali niti ne bi podrobno govorih o 
njeni vsebini, (to je dovolj tehtno in 
poglobljeno storil že Marko Hudnik 
v 67. številki Listov). Povejmo le to, 
da nas ta knjiga uči najtežje od vseh 

-umetnosti — umetnosti življenja. 
Uči nas človeškega dostojanstva in 
upora zoper vladavino ideoloških, re
ligioznih in oblastvenih sistemov, 
uči nas zaupanja v.lastne oči, ušesa 
in pamet, uči nas ločevati resnico od 
videza in igre, ki nam jo vsiljujejo 
od zunaj. Kakšen odmev ima Gra-
barjev »Človek« med beročimi Slo

venci, nam dokazuje podatek, da je 
kljub razmeroma visoki prvi nakladi 
5000 izvodov, že po enem letu doživel 
ponatis. 

Brez bučne reklame (ni bilo vabil, 
niti najave v časopisih), se je v ko
mornem ambientu pevske sobe v Ču-
farjevem gledališču zbralo kar pre
cej (predvsem ženske) publike, in to 
take, k i jo ponavadi ne videvamo na 
literarnih večerih. Sploh pa nam An
drej Grabar niti ni imel namena pri
praviti klasično knjižno predstavitev 
oz. literarni večer. Njegov nastop je 
izzvenel kot učna ura o umetnosti ži
vljenja, včasih že kar preveč nagla-
šeno pedagoškost pa je nevtraliziral 
z lastnim kratkim klavirskim recita
lom (po poklicu je namreč glasbe
nik), pomagala pa mu je tudi Brigita 
Colarič s kitaro. 

E.T. 
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Redni občni zbor Društva upokojencev 
Jesenice 

Društvo upokojencev Jesenice vabi v soboto, 9. aprila, ob 16. uri 
na redni letni občni zbor društva, k i bo v domu društva na Jesenicah, 
Pod gozdom 13. 

Na občnem zboru bomo pregledali delo v preteklem obdobju, izvo
lili novo vodstvo in sprejeli programske smernice za leto 1988. 

Članice in člani, udeležite se občnega zbora v čimvečjem številu in 
s tem dokažite pripravljenost sodelovati z društvom. 

Izvršni odbor društva 

Dežurni trgovini 
V soboto, 2. aprila, bosta na 

Jesenicah od 7. do 18. ure 
odprti trgovini: 

SPECERIJA Bled, Titova 22, 
Jesenice in 

ROŽCA, O. Novaka 3, Javor-
nik. 

Kaj bomo gledali v kinu 

Dežurna lekarna 

V aprilu je za občini Jeseni
ce in Radovljica dežurna le
karna na Bledu. 

Zbor lažnivcev na Hrušici 

V tej krajevni skup
nosti bodo za letošnji 1. 
april pripravili zanimi
vo zabavno prireditev z 
naslovom Zbor lažniv
cev. Seveda je še vedno 
nekaj nejevernih Toma
žev, ki menijo, da Hruš-
čani hočejo potegniti 
ljudi za nos in da prire
ditve sploh ne bo. Da
tum je res zanimiv, ven
dar organizatorji zago
tavljajo, da prireditev 
zagotovo bo, sam pro
gram pa bo seveda po
vsem prvoaprilski. 

Vse obiskovalce vabijo, da na prireditvi sodelujejo z najrazličnej
šimi prvoaprilskimi lažmi in šalami. Posebna komisija bo vse ocenila, 
najbolj izvirne pa bodo nagradili. Glavna privlačnost pa bo ansambel 
Obvezna smer z izborom njihovih največjih uspešnic in drugih skladb. 

J. R. 

Rešitev križanke iz 
prejšnje številke: 

Prevoršek, irinistka, Liz, 
otalina, Lizbona, Ipel, Pariz, 
pénale, MR, detel, TG, Asa, 
Ail, anemija, sedmak, KL, Ati-
ka, tur, Ba, JU, jer, zober, Ilin, 
Luksemburg, bordura, Olmo, 
morala, IA, kis, kandelaber, 
desant, argon, nart, Acosta. 

KINO ZELEZAR 
1. aprila, amer. barv. šport, kome

dija OGENJ IN L E D ob 16. in 18. uri, 
ob 20. ur i nem. barv. erot. film VRO
ČE NOČI JOSEFINE MUTZENBAC-
HER. Trda erotika. F I L M NI PRI
M E R E N ZA OTROKE. 

2. aprila, MI G R E M O N A P R E J PO 
SLOVENIJI IN P R E K O M E J . Nasto
pajo: Don Juan, Jaka Šraufciger in 
Dudek ob 16. uri, ob 18. uri premiera 
amer. pust. filma ALIENS — OSMI 
POTNIK II. DEL, ob 20.15 nem. 
barv. erot. film VROČE NOČI JOSE
FINE M U T Z E N B A C H E R . 

3. aprila, amer. barv. pust. film 
ALIENS — OSMI POTNIK II. del ob 
16. in 18.15 uri ob 20.30 nem. barv. 
erot. film VROČE NOČI JOSEFINE 
M U T Z E N B A C H E R . 

4. aprila, amer. barv. pust. film 
ALIENS — OSMI POTNIK II. del ob 
16., 18.15, ob 20.30 nem. barv. erot. 
film VROČE NOČI JOSEFINE MUT
Z E N B A C H E R . 

5. aprila, amer. barv. krim. film 
M A S K I R A N I MORILEC ob 16. in 18. 
uri, ob 20. uri nem. barv. erot. film 
VROČE NOČI JOSEFINE M U T Z E N 
BACHER. 

6. aprila, amer. barv. film B A R V A 
D E N A R J A ob 16. in 18. uri, ob 20. uri 
F I L M S K O GLEDALIŠČE: amer. 
barv. film B A R V A D E N A R J A 

7. aprila, indonezij. barv. pust. 
film MAŠČEVALEC R A M B U ob 16., 
18. in 20. uri. 

KINO DOVJE 
1. aprila, angl. pust. akcij, film JA

M E S BOND 007 - DIH SMRTI ob 
19.30. 

3. aprila, amer. barv. akcij, film 
SMRTONOSNO OROŽJE ob 19.30. 

KINO KRANJSKA GORA 
1. aprila, franc. risani film ASTE-

RLX PROTI C E Z A R J U ob 17. in 19. 
uri. 

5. aprila, amer. barv. thriller film 
ROBOCOP ob 17.in 19. uri. 

Razstavni salon 
Dolik Jesenice 

V razstavnem salonu Dolik 
DPD Svoboda Tone Čufar Je
senice je od 2. do 13. aprila 
odprta razstava fotografij 
kandidata mojstra fotografije, 
Adija Finka, člana Fotokluba 
Andrej Prešern Jesenice. 

Razstavni salon je odprt 
vsak dan, razen sobote popol
dan in nedelje, od 9. do 12. ure 
in od 16. do 19. ure. 

KUD »Jaka Rabič« Dovje 
vanje z naslovom 

Mojstrana vabi na zanimivo preda-

Vse o AIDS - U 
v četrtek, 31. marca ob 19. uri v kulturnem domu na Dovjem. 

Predavala bo dr. Jana Kolman iz Kranja. 
UO društva 

Zahvale 
Obvestilo članom ŽZB NOV 

Pineti od 30. Tudi letos bo organizirano letovanje v Novigradu 
junija do 18. septembra. Izmena traja 10 dni. 

Cene uslug so: 
odrasli — 22.000 din dnevno, 
otroci od 3 do 7 let — 13.000 din dnevno 

Otroci od 1 do 3 let: 
polovična hrana 9.000 din 
usluge brez hrane 4.000 din 
zložljiva postelja 1.800 din. 

V zadnjih dveh izmenah od 19. avgusta do 18. septembra pa so ce
ne naslednje: 

odrasli člani ZB — 18.000 din, 
odrasli nečlani — 19.000 din, 
otroci od 3 do 7 let — 11.000 din. 
Rok prijave je do 25. aprila. Ob prijavi je treba vplačati 50 % cene. 
Komisija za internirance pri republiškem odboru ZZB NOV Slove

nije organizira ob 50 - letnici ustanovitve taborišča dvodnevno potova
nje v Mauthausen. Potovali boste z avtobusom, podrobnosti dobite na 
krajevnih organizacijah ZB NOV. 

Cena potovanja je 115.000 din. Odhod 14. maja. 

Ustanovni občni zbor Kinološkega društva 
Jesenice 

Obveščamo občane, lastnike psov in vse tiste, ki bi radi postali 
lastniki psov, da bo ustanovni občni zbor Kinološkega društva Jeseni
ce, v četrtek, 31. marca, ob 18.30 v gostilni Pod Stolom. 

Potreba po ustanovitvi takega društva se kaže že dalj časa. Pridite 
vsi, ki bi radi postali člani Kinološkega društva Jesenice, tudi lastniki 
malih pasemskih psov. 

Ustanovni odbor 

Obvestilo 
Društvo upokojencev Javornik-Koroška Bela vabi vse svoje člane 

in članice na redni članski sestanek, ki bo v soboto, 2. aprila, ob 16. uri. 
Vabimo vse člane, da se sestanka udeležijo v čim večjem številu. 

Pogovarjali se bomo o pomembnih vprašanjih: o izletih, oddihu, regre
su, predavanjih, zabavah itd. V letošnjem letu bo praznovanj, srečanj 
in obletnic kar dovolj. 

Udeležite se članskega .sestanka. Le s skupnimi močmi bomo 
uresničili naloge, ki so pred nami. 

Z vašim sodelovanjem bomo skušali reševati tudi vaše težave. Za
to sodelujte in uspeli bomo. 

Srečno! 

bo 

Sodelavkam in sodelavcem stru-
garne valjev Javornik in Bela se naj
lepše zahvaljujem za lepo darilo ob 
odhodu v pokoj. 

Vsem skupaj želim obilo sreče in 
uspehov pri nadaljnjem delu. 

Jože Kisovec 

Osnovni organizaciji sindikata 
strojnega vzdrževanja se iskreno za
hvaljujem, ker so mi omogočili de
setdnevni oddih v Ptujskih toplicah. 

Nikolaj Torkar 

Konferenci osnovnih organizacij 
sindikata — komisiji za socialna 
vprašanja — se najlepše zahvalju
jem za pozornost ob moji bolezni. 

Avdo Bešič 

Konferenci osnovnih organizacij 
sindikata Železarne se zahvaljujem 
za denarno pomoč, prav tako pa se 
zahvaljujem tudi OOS Jeklovlek za 
posredovan predlog. 

Liljana Blaževič 

Vsem sodelavcem oddelka za razi
skave in razvoj ter sindikatu se naj
lepše zahvaljujem za pozornost, lepa 
darila in za prijetno slovo ob odhodu 
v pokoj. 

Sonja Pajer 

Osnovni organizaciji sindikata Je
klovlek in vodstvu obrata se zahva
ljujem za denarno pomoč in za po
zornost ob dnevu žena, Marički pa 
hvala za-obisk na domu. 

Savka Magovac 

Društvu upokojencev Javornik — 
Koroška Bela se najlepše zahvalju
jem za čestitko ob moji 75. letnici. 
Društvu želim še dosti delovnih 
uspehov in zdravja v letu 1988. 

Blaž Petač 

Ob nenadni in boleči izgubi drage
ga moža, ata, dedija 

ALOJZA KORŠICA 
se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 

v teh težkih trenutkih pomagali. 
Iskrena zahvala Idi in Jožetu Zu

panu, zakoncema Lango, Rajakovi-
eu, Turkušiču, Franciju Zbilu ml. za 
nesebično pomoč in sostanovalcem 
za denarno pomoč namesto venca. 

Zahvaljujemo se organizaciji ZB 
NOV za venec, Petru Obidu za orga
nizacijo pogreba, Stanetu Torkarju 
za poslovilne besede in pevcem za 
:aoete žalostinke. 

be enkrat prav lepa hvala vsem, ki 
ste nam izrekli sožalje ter sočustvo
vali z nami in ga pospremili na nje
govi zadnji poti. 

Žalujoča žena Ivanka 
in hčerka Darja z druži
no 



ELEZAR 

Razglasitev najboljših športnikov 
Gorenjske preložena 

V petek, 1. aprila, v gledališču Tone 
Cufar žal ne bo napovedane prireditve. 

Smučarska reprezentanca Jugoslavije 
z Bojanom Kri zajem, Gregom Benedi-
kom, Katjo Lesjak in ostalimi je vjjone-
deljek nepredvideno odpotovala v Špani
jo in na Škotsko zaradi obveznosti jugo
slovanskega smučarskega sklada. 

Organizatorji prireditve so zato skleni
li, da se prireditev prestavi na čas po 20. 
aprilu. Vsem prijateljem športa se zato 

opravičujemo in jih vabimo, da se pri
hodnjič prireditve (točen datum bo pra
vočasno objavljen) vseeno udeležijo. Vse 
tiste, ki so karte že kupili oziroma rezer
virali, obveščamo, da bodo karte veljale 
na dan prireditve, rezervacije pa tudi ve
ljajo. 

Skratka, Želimo, da sprejmete nase 
opravičilo in vas še enkrat vabimo na za
nimivo prireditev. 

Gorenjski glas in ZTKO Jesenice 

Smučarski skoki 
Ob veličastnem zaključku letošnje se

zone bomo pregledali aktivnosti domačih 
skakalcev, saj so bila sprotna poročanja s 
posameznih tekmovanj v našem glasilu 
letos precej skopa. 

Sekcija za skoke pri TVD Partizan Ži
rovnica, ki deluje pod okriljem Občinske 
zveze smučarskih organizacij Jesenice, je 
imela v svojih vrstah nekaj manj kot tri
deset smučarjev skakalcev, ki so se ude
leževali vseh pomembnih domačih in tu
di mednarodnih tekmovanj. 

Ob pregledu uspešnosti posameznikov 
pač ne gre drugače, kot da začnemo z 
5>vrha«, torej pri Rajku Lotriču. Prav v 
teh dneh je bilo o njem toliko izrečenega 
in napisanega, da ljubitelji tega športa 
znajo o njem vse na pamet. Za TVD Par
tizan Žirovnica pa Rajko ni pomemben 
samo zaradi lokalnega ponosa, ampak 
tudi zato, ker je za svoj klub letos prispe
val daleč največ točk v sistemu tekmo
vanj za pokal Cockta, dva naslova vicepr-
vaka države in tako naprej. Na tem me
stu dodajamo čestitke našega uredništva 
in obljubljamo razgovor z njim, objavljen 
pa bo v naslednji Številki »Zelezarja«. 

Med člani je letos prvo in hkrati tudi 
zadnjo sezono nastopal Še Denis Kalte-
nekar, ki pa se je zdaj od aktivnega ska
kanja poslovil, pomaga pa že pri vzgoji 
mlajših skakalcev. 

Med mladinci je po nepričakovanem 
odhodu Gašperina ostal v mladinski dr
žavni reprezentanci samo Franci Petek. 
Letos ni bil tako uspešen, kot smo od nje
ga pričakovali po bleščečih dveh prejš
njih sezonah. Vseeno pa ima eno zmago v 
tekmi za pokal Cockte in zbranih 58 točk, 
zraven pa nekaj dobrih nastopov v sred
njeevropskem mladinskem pokalu OPA. 
Skakal je na obeh tekmah planiškega fi
nala in bil 64. na manjši ter 68. na veliki 
skakalnici. Brez dvoma bo tudi prihodnje 
leto član mladinske državne reprezen
tance. Ob njem nastopa le se en vrstnik, 
Damjan Legat, ki je bil sredi sezone pre
senetljivo dober. Na eni od Cockta tekem 
je bil šesti. Odnehal je tudi Boštjan Mo
drijan, ki pa je ostal v sekciji in pomaga 
pri treningu najmlajših skakalcev. 

Tudi vrste starejših pionirjev so se ra
zredčile in ostala sta samo dva. Matej 
Kaltenekar je letos napravil ogromen na
predek in prvič v svoji tekmovalni karieri 
se je redno uvrščal med prvih petnajst. 
Na zadnji tekmi na državnem prvenstvu 
mu je za las ušla bronasta medalja. Cock
ta točke je dobival v dveh starostnih ka
tegorijah: med starejšimi pionirji 42 in 
med mlajšimi mladinci 28. Leto mlajši 
Sandi Tor-ok je bil le korak za njim in tu
di on je prispeval po nekaj točk v obeh 
starostnih kategorijah. Oba sta člana 
mladinske perspektivne selekcije. 

Anže Zupan je bil med mlajšimi pio
nirji daleč najbolj uspešni Žirovničan, saj 
se je med leto dni starejšimi vrstniki red
no uvrščal blizu najboljših. Od njega smo 
to pričakovali, saj je vsa leta pri vrhu in 
nedvomno bo tudi prihodnje leto, saj bo 
ostal v isti starostni kategoriji. Za Cockto 
je zbral 31 točk. Njegovi vrstniki: Hlad-
nik, Mandeljc in Blaznik kljub prizadev
nosti bistveno ne napredujejo in se uvrš
čajo med slabše, vseeno pa ostaja upanje, 
da se bo sčasoma kateremu le »odprlo*. 
Največ skakalcev imajo v Žirovnici med 
pionirji do enajstih let. Vseh skupaj je 
deset, vendar je med njimi za zdaj dober 
!e Joža Kokalj, ki je letos ogromno na
predoval in se začel uvrščati med dobi
tnike točk. Zbral jih je osemnajst Ostali 
so več ali manj začetniki in imajo vse 
možnosti še pred sabo. Med najmlajšimi, 
do devetih let starosti, so le trije začetni
ki, razen Tilna Mandeljca, in niso še ime
li pomembnejših rezultatov. 

Starejši odhajajo, mladi prihajajo. De
lavcem v sekciji pa delo z vsemi problemi 
ostaja. Lani so se lotili obnove skakalnic 
v Glenci. Manjši dve sta že obnovljeni, 
med zimo so se pripravljali na obnovo 
večje, tri desetine terske, ki naj bi bila na-
red za slovesno otvoritev ob krajevnem 
prazniku Žirovnice, konec junija. Hkrati 
se bodo pobrigali za spremljajoče objekte 
in ureditev okolice. Istočasno pa se podi
ra skakalnica v Begunjah. Zaradi zidave 
blokov ob vznožju je s hrbtišča zgrmel 
zemeljski plaz in za zdaj ni jasno, kako 
bo mogoče skakalnico spet usposobiti. 

V sekciji so se kadrovsko okrepili, saj 
so v pretekli sezoni štirje opravili izpit za 
klubskega sodnika, dva sta napredovala 
med republiške sodnike, trije pa med 
zvezne. Profesionalni trener, Stanko Ba
lon, skrbi za vse skakalce v občini. V Ži
rovnici mu pomagajo večinoma fantje, ki 
so bili sami prej aktivni, v Ratečah pa 
pod okriljem smučarskega društva vodi 
naraščaj Branko Dolhar. Med mlajšimi 
sta za zdaj najbolj uspešna prav njegova 
sinova Aljoša in Aleš. Na pobudo direk
torja klasičnih disciplin. Gorjanca, je bil 
v začetku sezone v Ratečah organiziran 
sestanek, na katerega so bili povabljeni 
tisti, ki imajo kakršnekoli možnosti za 
obnovitev tega športa v »dolini«, saj je 
prav sramota, da vlada popolno mrtvilo 
ravno na področju, ki je za to najbolj pri
merno, da ne govorimo o tradiciji prejš
njih rodov (Polda, Klančnik in drugi). 
Treba je žal zapisati, da je bil sestanek 
popolnoma neuspešen. Ne samo, da ni 
kadrov, tudi razumevanja ni nobenega. 
Poraja se iskrica upanja mogoče prav ob 
izjemnih dosežkih Rajka Lotriča, zdaj 
»osamljenega bojevnika« iz Belce pri 
Mojstrani. 

M.G. 

Razpis 
prvenstva Železarne v košarki za leto 1988 

Organizator prvenstva je komisija za športno rekreacijo, izvajalec 
pa Košarkarski klub Jesenice. Vodja tekmovanja bo Toni Cebulj 
20-11). 

Tekmuje se po pravilniku Košarkarske zveze Jugoslavije z dodat
kom Pravilnika o D Š R I v Železarni Jesenice. 

Ekipo sestavlja deset igralcev, ki se neomejeno menjajo. 
Igra se 2 x 10 minut z vsemi prekinitvami. Ekipa ima pravico do 

enega tirne outa v desetih minutah. Ekipa, ki ne bo prišla na tekmo je 
izgubila srečanje z rezultatom 10 : 0. Ob n e o d l o č e n e m rezultatu se 
igra triminutni podaljšek. 

Tekmovanje je ekipno. Ekipe lahko prijavite na sindikatu Žele 
zarne Jesenice ( @ 32-66) do četrtka, 7. aprila, do 13. ure, ko bo žreba
nje v sejni sobi. 

Začetek tekmovanja bo v torek, 12. aprila 1988 v CSUI Jesenice 
(ŽIC). 

Tridnevno smučanje na Kaninu 
Komisija za športno rekreacijo pri i z v r š n e m odboru konference 

osnovnih organizacij sindikata Že lezarne organizira tridnevno smu
čanje na Kaninu od 12. do 15. aprila. 

Program tridnevnega smučanja : 
Torek: Zbor v hotelu Kanin do 19. ure. VečeFJa in disko večer s 

programom. - ~ -
Sreda: Zajtrk in večerja. Slovenski večer — aperitiv, pol litra vina, 

divjačina in stare narodne jedi, glasba s plesom, srečolov. 
Četrtek: Zajtrk in večerja. Ples v hotelu A L P . 
Petek: Zajtrk. Ob 13. uri Kompasov veleslalom in zvečer SKI 

P A R T Y z razglasitvijo rezultatov in odhod domov. 

V ceno aranžmaja je vk l jučena dnevna s m u č a r s k a vozovnica, do
datni program Kompasovega kluba v Bovcu in trije polpenzioni. 

Prijave in plači la 100.000 din sprejemamo na sindikatu Že lezarne 
Jesenice do 5. aprila. 

Namizni tenis 

Jeseničani na Kajuhovem memorialu 
Preteklo soboto je bil v Ljubljani 16. 

Kajuhov me mori al, na katerem je sode
lovalo tudi številno jeseniško zastopstvo. 
Jeseničani so se turnirja v zveznem meri
lu, na katerem je bilo preko 400 Sloven
cev iz zamejstva, udeležili zgolj zaradi 
tradicionalnosti, brez teženj po višjih 
uvrstitvah. Na samem turnirju pa so jese
niški mladinci in mladinke močno prese
netili. Ekipa mladink (Barbara Markež 
in Mojca Smolej) se je uvrstila na 3. do 4. 
mesto, druga ekipa mladink (Urška Sa
ni ar in Tina Zupančič) pa se je prav tako 
kot ekipa mladincev (Robert Ferbežar in 
Željko Smitran) uvrstila na 5. do 8. me
sto. Za vse tri ekipe je ta njihova uvrsti
tev več kot uspeh, saj kaj takega nismo 
pričakovali. V konkurenci mladinke po
samezno sta Barbara Markež in Mojca 
Smolej ravno tako kot v konkurenci mla
dincev posamezno Robert Ferbežar, os
vojili 5. do 8. mesto, medtem ko so bili 

Odbojkarji TVD 
Partizan Žirovnica 
v prvi slovenski 
odbojkarski ligi 

V nadaljevanju tekmovanja v drugi slo
venski odbojkarski ligi so igralci in igral
ke TVD Partizan Žirovnica samo zmago
vali. Igralke so zmagale trikrat in se na 
koncu uvrstile na tretje mesto, igralci pa 
so zmagali štirikrat in prepričljivo osvoji
li prvo mesto. Po nekaj letih bodo pono
vno nastopili v prvi slovenski odbojkar
ski ligi. 

Rezultati: 
Moški: 
OK Bled ml. : OK Železar 0 : 3 
OK Bovec : OK Železar 1 : 3 
OK Železar : OK Salonit ml. 3 : 0 
OK Železar : OK Prvačina 3 : 0 (b.b.) 

Ženske: 
OK Bled ml. : OK Železar 0 -3 
OK Železar : OK Jesenice 3 : 0 
OK Železar : OK Koper ml. 3 : 2 
Za moško ekipo so igrali: Rajgl, Sveti

na, Legat, Prešeren, Langus, Avsenik, 
Blažič, Jančič, Slamnik, Sterk, Krajnc, 
Tomažič. 

Za žensko ekipo pa so nastopale: Poga-
čar, Krajnc, Kogovšek, Malej, Končnik, 
Blažič, Habjan, Ravnik, Hladnik, Papler. 

D.C. 

Lokostrelstvo 

Uspešen konm 
FITA indoor 

tekmovanj za leto 
19B7 - 1988 

Klub lokostrelcev KLIK IKOS Kranj je 
priredil 12. in 13. marca v dvorani na Pla
nini prvenstvo Jugoslavije FITA indoor. 
Tekmovalo se je na razdaljah 2x25 in 
2x18 m v enem dnevu. Prireditelj tekmo
vanja zasluži priznanje za odlično orga
nizacijo tekmovanj, saj se je na FITA in
door zvrstilo kar 151 tekmovalcev v vseh 
kategorijah iz 25 klubov iz vse Jugoslavi
je. 

Člani LK Jesenice, ki so tekmovali v 
disciplini FITA, so nas ponovno prijetno 
presenetili z odličnimi uvrstitvami. Pio
nir Uroš Rozman je osvojil prvo mesto in 
tako postal državni prvak v instinktiv
nem slogu. Odlično uvrstitev sta dopolni
la še Aljoša Vister z drugim mestom in 
Marjan Zupan s tretjim mestom v isti di
sciplini. Med mladinci pa je v instiktiv-
nem slogu Matej Križnar zasedel zelo 
dobro 3. mesto, ravno tako je v instinktiv
nem slogu compaund David Rjazancev 
dosegel 4. mesto. Med člani v prostem 
slogu je dosegel Peter Tomazin 27. mesto, 
Aleš Bedič pa 35. mesto. 

Med članicami nas je v prostem slogu 
razveselila Marija Tomazin, ki je zasedla 
dobro 4. mesto in je za tretjo zaostala le 
za en krog. 

Delo v klubu je pravilno usmerjeno in 
uspehi nas ne bodo uspavali. Zavedamo 
se, da le trdo delo prinaša uspeh, ne le 
posameznikom, temveč celotnemu klu
bu. 

Peter Tomazin 

Za skromen honorar vabi
mo k sodelovanju vzdrževa lce 
balinarskih stez. 

Pismene prijave sprejema
mo do 9. aprila 1988. 

Balinarski klub Jesenice 

Zeljko Šmitran, Urška Samar in Vanja 
Klemene na 9. do 16. mestu. V skupini 
članice rekreacija je Milana Krmelj os
vojila drugo mesto. Mladinci in mladinke 
so ta memorial vsekakor zaključili zelo 
uspešno. 

Ta teden je bilo odigrano še zadnje ko
lo v Gorenjski članski ligi. Ekipa Jesenic 
v postavi Marko Zore, Rudi Buh in Ro
bert Babic je premagala ekipo LTH Kon
dor iz Škofje Loke z 9:1 ter zgubila dvo
boj z Gumarjem Kranj z 3:7. Kljub zad
njemu porazu je ekipa Jesenic premočno 
osvojila naslov prvaka Gorenjske. Za 
zmagovalno ekipo so nastopali Robert 
Babic, Jaka Veber, Marko Zore, Rudi 
Buh, Peter Filipovič, Stane Babic. Ekipa 
Murove v postavi Slavko Legat, Franci 
Sranc in Klemen Sovine pa je v zadnjem 
kolu premagala ekipo Selce iz Železni

kov 9:1 ter igrala neodločeno z ekipo Sa
ve Kranj 5a in v končni razvrstitvi osva 
jila četrto mesto. Za ekipo Murove so tek 
movali Slavko Legat, Armando Podbre 
gar, Franci Šranc, Klemen Sovine ir 
Boštjan Klinar. 

V nadaljevanju Gorenjske lige je ekipa 
Jesenic 1 (Tomaž Vadžunec, Teo Lipicer 
Luka Klemene, Blaž Čop, Miha Mlakarj 
izgubila dvoboj s Krizami 3:7 in Skorji 
Loko 0:10 ter premagala ekipo Murov. 
6:4. Ekipa Jesenic 2 (Tomaž Buh, Matija 
Buh, Dejan Kocijančič, Miha Oblak) pa 

je izgubila dvoboj s Triglavom Kranj IJ 
ter s Škof jo Loko 1:9. Ekipa Murove (To
maž Canjuga, Klemen Dremelj, Damjan 
Lahajnar) pa je izgubila dvoboj s Kriza
mi 4:6. Prihodnji teden je na sporedu še 
zadnje kolo. 

/Š/ 

Patruljni tek v Zgornji Radovni 
Člani Strelske družine Janez Mrak Do

vje —Mojstrana bodo v soboto, 2. aprila, 
organizirali 14. patruljni tek na smučeh. 
Ta zanimiva Športno - rekreativna prire
ditev ima vedno dovolj privržencev, po
sebno pohvalo pa zaslužijo prizadevni 
člani strelske družine, ki s tem skrbijo 
tudi za večjo popularizacijo strelskega 
športa. 

Progo za letošnji tek bodo speljali od 
Zgornje Radovne proti Krmi. Sodelovale 
bodo tričlanske ekipe strelskih družin, 
teritorialne obrambe, carine, milice in 
krajevnih skupnosti iz jeseniške občine 
ter ekipe družbenopolitičnih organizacij, 
društev in delovnih organizacij iz kraje
vne skupnosti Dovje — Mojstrana. 

Ekipe bodo razdeljene v naslednje ka
tegorije: moški od 18 do 35 let in nad 35 
let, ženske pa bodo nastopile le v eni ka
tegoriji. Tekmovanje bo ekipno, za posa

mezne uvrstitve pa bodo tekmovali ude
leženci, starejši od 50 let. Za vse najboljše I 
pripravljajo pokale in medalje, štartnina ! 
pa je 3.000 dinarjev. 

Prijave sprejema Vuko Lešnjak v Mej-j 
strani, ^ 89-125. 

J.R. 

Iščemo oskrbnika 

V Valvasorjevem domu pod 
Stolom nudimo sezonsko delo 
oskrbnika. Zaželjen je zakon
ski par, ni pa pogoj. Ponudbe 
pošljite na Planinsko društvo 
Radovljica. 

Za mladi rod hokejistov 
V mesecu marcu smo pričeli s prodajo darilnih l ist ičev za razvoj 

mladih hokejistov na Jesenicah. Pridobljena sredstva bodo porabljena 
za organizacijo in opremo pionirjev v hokejski šoli pri H K Jesenice. 

Menimo, da si vsi še naprej ž e l i m o najvišjih uvrstitev n a š i h hoke
jistov, zato že danes skrbimo za naraščaj . 

Darilni l ističi bodo v prodaji v vseh kioskih, trgovinah in gostin
skih lokalih. * 

KUPITE JIH SE VI - ZA BOLJŠI JUTRI NAŠEGA H O K E J A ! 
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Vabilo 

Vodstvo hokejske šoJe obvešča vse starše otrok, ki so nastopili na za
ključni prireditvi, da si lahko ogledajo fotografije s te prireditve in jih tudi i 
naročijo. 

, Fotografije bodo na ogled v razstavnem salonu DOLIK do 15. aprila. I 

Ob koncu hokejske sezone zanimive 
tekma jeseniških železarjev 

Rekreacijska tekmovanja v različnih 
športnih dejavnostih, ki jih organizirajo 
posamezni tozdi ali obrati, so že tradicio
nalna. To velja tudi za srečanje v hokeju 
na ledu, med katere sodi tudi nedavno 
srečanje hokejskih moštev obratov mon
taže Javo mi k in hidravlike. Srečanje je 
bilo v ponedeljek, 14. marca, v hokejski 
dvorani pod Mežakljo. 

Tekmo si je ogledalo veliko članov ko
lektiva Železarne Jesenice, med njimi 
največ gledalcev, zaposlenih v obeh ome
njenih obratih. 

Srečanje je bilo zelo zanimivo, pestro 
in polno zanimivih situacij pred obema 
goloma. Četudi so igrali le ljubitelji te 
Športne zvrsti, pa je bilo srečanje na pri
merni višini, brez grobosti, tako da sod
nika Robi Bohinc in Anže Sodja nista 
imela težkega dela. 

Srečanje se je končalo z zmago hokeji
stov montaže Javoraik z rezultatom 5:3 
(5:0, 0:1, 0:2). 

Strelci za ekipo montaža Javornik: 
Aleš Dornig 2, Roman Jakopič 2 in Mar
jan Sodja 2. 

Strelci za ekipo hidravlike: Jože Kralj 
1 — ob pomoči Adija Kostiča (avtogol), 
Miran Kovač 2. 

Za ekipo montaže Javornik so nastopa-1 

li: Franci Zbil, Mitja Rajnliart, Adi Ko-
stič, Roman Jakopič, Miro Kemperle. 
Aleš Dornig. Marjan Sodja, Robert Ber-
čič, Iztok Markič in Marcel Vogelnik. 

Za ekipo hidravlike pa so nastopali: Ti -. 
na Rezar, Matija Horvat, Jože Kralj, Mi-
tja Kersnik, Miran Kovač in Miro Lebar. 

Srečanje obeh ekip je omogočilo tudi| 
HK Jesenice, ki je obema ekipama poso
dilo del opreme. 

Ob koncu srečanja je ekipa montaže 1 
Javornik prejela tudi prehodni pokal, kar I 
pomeni, da se bodo v naslednji sezoni po- 1 

novno srečali in se pomerili v prijateljski I 
tekmi. 

Menimo, da so takšna srečanja na ra-1 
zličnih področjih še kako pomembna. Y I 
Železarni bi morali ljubitelji hokeja, k: | 
jih ni malo, vsestransko pomagati in I 
omogočiti če več podobnih srečanj tudi I 
med ljubitelji hokejske igre drugih obra- 1 

tov. Marjan Sodjs : 


