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Črni časi 
za črno metalurgijo 

Tako bi lahko v kratkem zapisali o sedanjem položaju te panoge v jugo
slovanskem prostoru. Med osnovne razloge za težak finančni položaj vseh 
jugoslovanskih železarn bi navedli upadanje proizvodnje, hitro rast stro
škov energije in osnovnih surovin in to, da prodajne cene proizvodov črne 
metalurgije ne sledijo rasti stopnje inflacije. 

V Hladni valjarni Bela (foto: Irena Kučina) 

Ob četrtletnih, polletnih in letnih 
poročilih nas je ob ocenjevanju naše 
izgube še posebej zanimalo razmer
je med zunanjimi in notranjimi 
vzroki. Slednjim smo v našem glasi
lu namenili že dovolj prostora, zato 
se posvetimo »okolju«, v katerem de
lujemo. 

Lani se je zgodilo to. kar se je na
zadnje v letu 1976: prizvodnja jekla 
je bila nižja kot prejšnje leto. Glavni 
vzrok za to je v manjši porabi jeklar
skih izdelkov na domačem tržišču. 
Poleg že navedenih vzrokov za težak 
položaj črne metalurgije so v poslo
vanju te panoge prevladovali proble
mi, ki so povezani z zaostajanjem 
panoge v tekočem usklajevanju cen 
in z zmanjšanim plasmajem kon
čnih proizvodov in povečanim izvo
zom v neugodnih pogojih. Tudi nov 
obračunski sistem je negativno vpli
val na finančne rezultate in enorm-

Predlog dogovora za pospešeno in učinkovitejše 
izvajanje sanacijskega programa 

Poslovni rezultati Železarne Jesenice, kljub izvajanju sanacijskega pro
grama, še ne zagotavljajo pozitivnega poslovanja. Se vedno ne dosegamo te
koče neto akumulacije, ki bi zadoščala za pokrivanje vseh potreb in obvez
nosti in omogočala poravnavo nastalega negativnega rezultata iz prvega 
polletja. 

Takoimenovani majski ukrepi, 
sprejeti na seji Zveznega izvršnega 
sveta 27. maja letos, imajo po oce
nah in izračunih pomemben vpliv na 
rezultate Železarne Jesenice. 

Predvsem vplivajo naslednji 
sklepi: 

— spremembe politike cen in do
ločeno povečanje cen črne metalur
gije in drugih izdelkov in storitev, 
pomembnih za naše poslovanje, 

— spremembe tečaja dinarja do 
drugih valut, 

— kreditno monetarna politika in 
obrestna mera, 

— vpliv poslovnega rezultata na 
oblikovanje in izplačevanje sredstev 
za osebne dohodke. 

Preizkusi in izračuni kažejo: 
— da je izvajanje sprejetega sa

nacijskega programa še pomemb
nejše kot doslej, 

— da nerealizacij a aktivnosti pov
zroči pomemben negativen rezultat, 

— da brez bistveno povečane rea
lizacije ob zadrževanju stroškov sa
nacija ni možna. 

Konkretizacija posameznih nalog 
je na osnovi sanacijskega programa 
obdelana v podrobnem programu za 
posamezne temeljne organizacije, 
sektorje in službe. 

Vse naloge so pripravljene pred
vsem kvantitativno, zato bodo v pro
gramih tekoče mesečne likvidnosti 
opredeljene tudi vrednostno. 

Glede na tržne možnosti (kjer te 
niso opredeljene, j ih je potrebno 
vzpostaviti), je osnovna naloga mak
simalna možna proizvodnja na vseh 
agregatih (tudi storitve za prodajo) 
na osnovi lastnih in nabavljenih 
polizdelkov, zmogljivosti naprav i n 
kadrov. 

Nobena proizvodnja ali storitev ne 
more biti zmanjšana ali celo ukinje
na, ne da bi pred tem omogočili po
večanje na drugem mestu (za enako 
ali večjo vrednost). 

Proizvodnja najbolj donosnih iz
delkov bo načrtovana glede na tržne 
in proizvodne možnosti. 

Kadrovske in materialne osnove 
bodo po potrebi prilagojene optimal
nemu programu glede na trenutno 
lociranost. Delovni čas bo prilagojen 
potrebam proizvodnje (to velja tudi 
za dopuste). 

Izkoristili bomo vse zakonske 
možnosti na cenovnem področju. Po
leg splošnega dviga cen bomo uvelja
vili tudi spremebe pri vseh tistih iz
delkih, kjer je to glede na proizvod
njo, proces, surovine in način doba
ve surovin nujno in dokazljivo. 

Na ta način bo sprememba cen pri 
najbolj kvalitetnih izdelkih višja od 
splošnega povišanja. 

To bo zahtevalo bistven pozitiven 
premik v kvaliteti, tako glede sesta
ve, fizikalnih lastnosti in pogojev do
bave vseh izdelkov Železarne Jeseni-
ce. 

Ena največjih omejitev v obsegu 
proizvodnje, ki ima tudi pomemben 
vpliv na stroške, je proizvodnja last
nega jekla. Posebej pomemben je iz
koristek le-tega, ki ga najučinkovite
je izboljšamo z načrtovanim vliva
njem po kontinuirnem postopku. 

Zato ima do nadaljnega (do prekli
ca) absolutno prednost v oskrbi in 
storitvah proizvodnja in kontinuirno 
vlivanje jekla. 

V analitičnem delu bo poudarek 
dan poslovni informatiki, k i služi iz
delavi optimalnih proizvodnih pro
gramov glede na: 

— lastno ceno, 
— prodajno ceno (doma in v izvo

zu) in 
— posebne pogoje oskrbe in pro

izvodnje. 
Za vse delavce, ki so vključeni v 

prednostne naloge, do nadaljnega 
veljajo izjemni pogoji dela (trajanje 
delovnega časa, dopusti, nadurno de
lo, nagrajevanje). 

Mesečni likvidnostni načrt mora 
dati pozitiven rezultat, zato bodo iz
delane kombinacije (ki upoštevajo 
samo tržne, tehnične in tehnološke 
omejitve) tudi-med mesecem, če bo 
to. potrebno. 

V primeru, da rezultati prodaje ne 
bodo zadostovali za pokrivanje vseh 
potreb, bo omejevanje porabe pote-, 
kalo v naslednjem zaporedju: 

— ustavitev vseh investicij — tudi 
preko storitev, 

— omejevanje porabe (energije, 
rezervnih delov, potrošnega materia
la), 

— zadrževanje izplačil iz sklada 
skupne porabe in 

— zadrževanje rasti osebnih do
hodkov. 

Za uresničitev teh nalog poslovod
ni odbor predlaga poleg že sprejetih 
ukrepov in načinov kontrole še na
slednje aktivnosti: 

1. Direktorji TOZD in sektorjev 
za vse naloge in programe, ki se na
našajo na TOZD ali sektor, določijo 
izvajalce, rok realizacije in učinke 
po tehniki ciljnega vodenja. 

ROK: 30. junij 1988. 
2. Poslovodni odbor opredeli nosil

ce, roke in učinke za vse splošne na
loge. 

ROK: 30. junij 1988. 
3. Za doseganje količine in kvali

tete proizvodnje se s 1. julijem uve
ljavi povezava med rezultatom in na
grajevanjem po dopolnilnih kriteri
jih. Le-te sprejmejo delavski sveti 
TOZD in delovne skupnosti. 

Glavni poudarek je dan načrtova
ni proizvodnji surovega jekla in sta
nju proizvodnih naprav. 

Za doseganje količine in kvalitete 
se izvajajo naslednji konkretni ukre
pi: 

— V jeklarni 2 je osnovna proiz
vodnja le proizvodnja jekla, odlitega 
na kontilivu. V primeru neprogra-
miranega zastoja kontiliva se odlije 
v kokile le tisto jeklo, ki je še v fazi 
obdelave. V hadaljnem se proizvod
nja ustavi. 

Iz dosedanjih podatkov je razvid
no, da pri klasičnem vlivanju dose
gamo pri izplenih izredno nizke re
zultate, zato tako jeklo ne prenese 
dodatnih stroškov predelave na blu-
mingu. 

Klasično vlivanje jekla predsta
vlja vlivanje neprogramiranih kvali
tet, ki niso v skladu s poslovnimi ci
lji Železarne. 

— V jeklarni 1 se odliva vse do se
daj osvojene kvalitete izključno na 
kontilivu v gredice. Okvara kontiliva 
pomeni ustavitev proizvodnje dolo
čenih kvalitet jekla. Za vlivanje v 
kokile se programira le tisto jeklo, 
kjer to zahteva tehnični predpis. 

To lahko pomeni neizpolnjevanje 
programa ~ proizvodnje posameznih 
kvalitet. Okvara je lahko posledica 
nepravilnega rokovanja z napravo 
ali slabega vzdrževanja. 

SEOI priprava predlog vpliva do
datnih stroškov, kot posledica izpa
da kontiliva, na osebni dohodek od
govornih vodstvenih delavcev. 

— Zalitje kontiliva: popravilo se~ 
izvaja z najboljšo ekipo delavcev 

Tehničnih dejavnosti v treh izme
nah (priprava rezervnih delov itd). 
Postaviti je potrebno normative časa 
popravila kontiliva. Prekoračitev 
ima lahko za posledico suspenz vodij 
izvajalcev popravila za dobo treh 
mesecev. 

— Zamrznitev načrta remontov: 
Preveriti postavljene načrte letnih 
remontov. Skupaj z direktorji TOZD 
in obratovodji ugotoviti potrebe de
janskih remontov v skladu z načeli 
dobrega gospodarjenja. Postaviti l i 
mite finančnih sredstev, ki so posa
mezni temeljni organizaciji na raz
polago za izvajanje remontov v dolo
čenem mesecu. 

— Realizacija skupnega prihodka 
od eksterne realizacije TOZD Teh
nične dejavnosti je sestavni del 
likvidnostnega načrta_ Železarne 
v višini 1 milijarde din. Če te realiza
cije ni, se da delavce na razpolago 
neposredni proizvodnji, oziroma 
zmanjša za toliko mesečna realizaci
ja in s tem OD delavcev temeljne or
ganizacije. 

— Za nekvalitetno izvedene re
monte, katerih posledica je izpad 
proizvodnje zaradi kasnejšega pri-
četka obratovanja ali slabše kvalite
te zaradi neoptimalnega stanja na
prav, so predvidene sankcije. Za 
vsak tak primer mora odgovorni za 
remont, oziroma vodstvo Tehničnih 
dejavnosti, pripraviti poročilo kot za 
izjemni dogodek. 

— Izdelan bo predlog sankcij gle
de na podaljšanje remonta oziroma 
izpad proizvodnje. 

V primeru doseganja oziroma pre
seganja načrtovanih ciljev se do 
maksimalne mere izkoristijo vse 
možnosti dvigovanja osebnih dohod
kov in drugih oblik nagrajevanja. 

4. Na vseh področjih, kjer načrto
vani rezultat ob ugotovljenih realnih 
možnostih ne bo dosežen, mora sle
diti odstop od podpredsednika poslo
vodnega odbora do obratovodje. gle
de na stopnjo ugotovljene odgovor
nosti. 

Neizvajanju tega sklepa v obje
ktivnih in dokazljivih primerih sledi 
suspenz. 

5. Če sprejeti program ne bo vpe
ljan in izvajan, bo poslovodni odbor 
ob koncu leta predlagal kolektiven 
odstop in s tem posredno sprožil 
ukrep družbenega varstva. 

Predsednik poslovodnega 
odbora 
Boris Bregant 

no rast izgub v poslovanju. Lani so z 
izgubo poslovale vse jugoslovanske 
železarne. 

V nadaljevanju navajam nekaj 
številk, ki naj ilustrirajo sedanje sta
nje jugoslovanskih železarn. 

V letu 1987 je bilo 96 % čistega do
hodka črne metalurgije angažirane
ga za osebne dohodke in skupno po
rabo in le 4 % za akumulacijo in re
zerve. Obveznosti iz dohodka so se s 
74 % v letu 1986 v lanskem letu dvi
gnile na 78 % skupaj ustvarjenega 
dohodka. Odnosi v gibanju osnovnih 
kategorij, ki kažejo na finančni re
zultat, pričajo, da je bila rast stro
škov poslovanja precej višja od rasti 
skupnega dohodka (za osemnajst in
deksnih točk). Cene črne metalurgi
je so v letu 1987 zaostajale za cena
mi industrijskih proizvodov za 24 in
deksnih točk (poprečje leta 1987 pro
ti poprečju leta 1986). V primerjavi z 
elektrogospodarstvom znaša to zao
stajanje 83,1 indeksne točke, v pri
merjavi z železniškim transportom 
pa 69,3 indeksne točke. Kumulativno 
so cene proizvodom črne metalurgije 
glede na industrijske proizvode do
segle lani nižjo rast v primerjavi z 
decembrom 1986 za 55,3 indeksne 
točke, kar je zelo neugodno vpivalo 
na finančne rezultate poslovanja. Če 
skušamo te cene primerjati v evrop
skem prostoru, vidimo, da niso do
mače cene jekla, v primerjavi s ce
nami v Zvezni republiki Nemčiji, še 
nikoli tako zaostajale v zadnjih dvaj
setih letih. 

Oglejmo si še nekaj letošnjih naj
bolj zanimivih številk, ki samo še do
datno ilustrirajo težak položaj črne 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Oh 4, juliju — 
dnem borca čestita
mo vsem borcem in 
aktivistom narodono-
osvobodilne borbe in 
socialistične revolu-

Junijski rezultati 
pod planom 

Do 27. junija smo po podat
kih statistične službe izdelali 
79.413 ton skupne proizvod
nje, kar je 97,8 % družbenega 
načrta in 94 % višjega opera
tivnega programa. Načrt 
skupne proizvodnje dosegajo: 
HV Bela, HV Jesenice, PVT, 
Elektrode, Žebljarna in Va-
ljarna žice in profilov. 

V Jeklarni 1 so vlili 
14.693 ton jekla. Višji operati
vni program so dosegli 
97,4 odstotno. 

V Jeklarni 2 so do sedaj iz
delali 186 šarž, kar je 
14.763 ton. Družbeni načrt so 
izpolnili 96,5 %, višji operati
vni program pa 86,3 %. 

V dvajsetih odpremnih 
dneh smo prodali 23.251 ton 
končnih izdelkov in storitev 
ter tako izpolnili družbeni 
načrt 88,7 %, nekoliko nižji 
operativni program pa 89,3 %. 
K izpolnjeni načrtovani koli
čini sta prispevala le obrata 
HV Jesenice in PVT. 



ŽELEZAR 

Črni časi za črno metalurgijo 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

metalurgije. V začetku aprila smo 
dosegli 17,1 odstotno povišanje cen 
le za tiste proizvode, ki imajo nekaj 
uvoznih surovin. Majski paket po
dražitev je bil poln presenečenj, naši 
proizvodi so se podražili za 29.8 %, a 
je treba takoj dodati, da so se podra
žili tudi proizvodi na vhodnem delu: 
jekleni odpadek 28 %, ferolegure 38 
%, železniški transport 38,5 %, elek
trična energija 31.4 %, ognjevzdržni 
materiali 28,9 %. Če k temu dodamo, 
da je realna obrestna mera že blizu 
40 %, je situacija jasna. V oddelku za 
ekonomske analize in planiranje na 
SEOI naše železarne so po objavi 
ukrepov ZIS 28. maja izvedli oceno 
vpliva sprememb v cenah in tečaja 
dinarja. Če bi v prvem četrtletju le
tošnjega leta ob doseženih fizičnih 
pokazateljih poslovali po pogojih, ki 
so jih vzpostavili ukrepi ZIS, bi bila 
naša izguba večja za 3,1 mia din ozi
roma 22 odstotkov. Brez dosežene 
aprilske podražitve (17,1 %) pa bi bi

la izguba večja za 14,3 mia din. De
lež surovin in materialov v celotnem 
prihodku je v zadnjih letih stalno 
naraščal. V letu 1986 je znašal 45,7 
%, v letu 1387 49,3 % in v prvem četrt
letju letošnjega leta že 52,2 %. 

Ko v zadnjem času vsi tako prise
gamo na tržno ekonomijo, ne bo od
več podatek, da so v državah tržne 
ekonomije radikalno prestrukturira
nje jeklarske industrije (takoj po iz
bruhu energetske krize) izvedli s po
močjo države. Ta ni le zagotovila 
ugodnih kreditov in usmerjala ban
čna sredstva v te namene, temveč je 
z vrsto drugih ukrepov zagotovila 
ugodnejše pogoje poslovanja, da bi 
se prestrukturiranje lahko izvedlo. 
Državna pomoč jeklarski industriji 
je v državah EGŠ od 1980 do 1985 v 
poprečju znašala 125 D E M za tono 
surovega jekla in 158 D E M pri kon
čnih proizvodih. Za British Steel 
Corporation je ta pomoč znašala 183 
D E M na tono surovega jekla in 274 
D E M za tono valjanega jeklarskega 

proizvoda. Poleg tega je v teh drža
vah zelo razvit protekcionizem za čr
no metalurgijo. 

Z uvajanjem tržne ekonomije bi 
bil skrajni čas, da tudi država spo
zna, da je nemogoče probleme črne 
metalurgije prepuščati samim žele
zarnam in »samoupravnemu dogo
varjanju« s porabniki. »Dogovorna« 
in tržna ekonomija imata malo ali 
skoraj nič skupnega in to bi morali 
vedeti tudi tisti, ki visoko dvigujejo 
roke za tržno ekonomijo. 

Pa še to! 
V teh dneh smo povečali cene iz

delkov črne metalurgije za 24.3 od
stotka na podlagi disparitete cen iz 
leta 1987 za vse kvalitete, razen za 
masovne. Te smo povečali za 6,15 od
stotka na enaki osnovi. To povečanje 
je obliž na rane črnih metalurgov, a 
se bojimo, da bo ta obliž popustil ob 
prvem pritisku cen na vhodnem de
lu. 

Mile Crnovič 

Železarne zahtevajo 
mehanizem 

Osnovni kriterij naj bi bila cena jekla v-Zvezni republiki Nemčiji, cilj pa 
izboljšanje stanja črne metalurgije v panožni porazdelitvi in boljše nagraje
vanje metalurgov glede na delovne pogoje in rezultate dela. 

Da oblikovanje cen jekla, ki je 
ostalo pod kontrolo zvezne vlade, ne 
bi bilo več zadeva trenutnih (poljub
nih) ocen, so domače železarne zah
tevale sprejem mehanizma, po kate
rem bi v prihodnje oblikovali cene. 
Pravzaprav so s tem zahtevale nekaj 
podobnega, kar že velja za naftno in 
elektrogospodarstvo in kar je že ve
ljalo za črno metalurgijo v sedemde
setih letih. Izkušnje s podobnim me
hanizmom niso najboljše, saj so ga 
sčasoma popolnoma suspendirali. 

Kot temeljni kriterij, po katerem 
bi v prihodnje oblikovali cene doma
čega jekla, naj bi bile prodajne cene 
jekla na tržišču v ZRN. Vodstveni 
delavci v Združenju črne metalurgi
je niso slučajno izbrali prav to drža
vo tako v predlaganem kot v prejš
njem mehanizmu. Vzrok je v skoraj 
enakih standardih: nemški DIN in 
naš JUS sta skoraj skladna in s tem 
lažje primerjamo tudi metalurške 
proizvode. 

V predlaganem mehanizmu bi pri
šli v poštev tudi nekateri korekcijski 
kriteriji, k i so za stroške poslovanja 
železarn najbolj zanimive. Gre za 
energijo, promet in osnovne surovi
ne za izdelavo jekla. Tretji korekcij
ski kriterij v predlaganem mehaniz
mu bi bil ekonomski položaj žele

zarn. Upoštevati bi bilo treba tudi iz
koriščanje kapacitet in produktiv
nost metalurgov, tako da bi se cena 
domačega jekla glede na ceno za-
hodnonemškega zmanjšala, če bi v 
metalurgiji delali slabše kot v po
prečju ostala industrija in če bi v do
ločenih situacijah morah opustiti 
mehanizem. Za kaj pravzaprav gre? 

Na osnovi (slabih) izkušenj z zve
zno administracijo, ki je ponavadi z 
domačo inflacijo in dvigom vredno
sti marke enostavno »pozabljala« na 
sprejeti mehanizem, sedaj metalurgi 
predlagajo neke vrste rezervni polo
žaj. Če iz kakršnihkoli razlogov 
predlagani mehanizem ne bi bil 
sprejet, predlagajo, da bi cena jekla 
rasla za pet točk hitreje kot poprečje 
ostalih industrijskih proizvodov s 
predpostavko, da imajo železarne 
enake poslovne rezultate. Takšen 
predlog utemeljujejo s potrebo, da bi 
v črni metalurgiji po številnih dekla
racijah, ki so obljubljale zaustavitev 
padca v panožni delitvi, dobili v roke 
nekaj bolj otipljivega, kot so papirji 
in resolucije, ki se ne uresničujejo. 
Če za cene jekla ne bi dobili niti teh 
pet točk koncesij, potem železarne 
predlagajo kompenzacije iz zvezne 
blagajne iz naslova izgub zaradi hi
trejše rasti cen vhodnih materialov. 

Združenje železarn je takšen na
čin oblikovanja cen jekla naslovilo 
na Zvezni izvršni svet. Če bo zvezna 
vlada takoj sprejela predlagani na
čin, potem bi to pomenilo podražitev 
te kovine na tržišču za okoli 70 od
stotkov. Za toliko je namreč jeklo 
dražje v Zahodni Nemčiji, če računa
mo vsa doplačila, medtem ko je do
mača bazna cena (brez doplačil) dva
krat nižja. 

Razponi kažejo, kje je glavni 
vzrok tako naglega porasta izgub v 
železarnah. V prvih treh mesecih so 
le-te znašale 190 mia, po nekaterih 
ocenitvah za prvo polletje pa se bodo 
dvignile na 350 mia din, kar kaže, da 
rastejo veliko hitreje kot inflacija. 

Morda res ni pravi trenutek za 
uvajanje »nemških« cen glede na to, 
da so številni naši proizvodi dražji 
od tistih, ki jih Nemci lahko kupijo 
doma. Kakorkoli že: črna metalurgi
ja bi morala čimprej dobiti injekcijo 
čimbolj konkretne ekonomske pod
pore. To je pogoj za ustavitev drse
nja v situacijo brezizhodnosti, na 
pragu katere se sedaj nahaja. To je 
tudi pogoj za redno izplačevanje 
osebnih dohodkov, za katere zahte
vajo, da morajo biti za petino nad 
poprečjem industrije zaradi težjih 
delovnih pogojev. 

Javor Pardo (iz zadnje 
številke Metalurga — 
glasila R M K Zenica) 

Seja delavskega sveta 
DSSS 

Delavski svet Delovne skupnosti skupnih služb je na 13. seji, 17. junija, 
obravnaval uresničevanje sklepov od 6. do vključno 12. seje delavskega sve
ta delovne skupnosti in ugotovil, da se izvajajo. V zvezi s sklepi 12. seje, to
čka 6, je delavski svet zadolžil vodjo delovne skupnosti, da razporedi naloge 
tako, da se bo problematika »okrogle mize« obravnavala kot posebna točka 
dnevnega reda na naslednji seji. 

Pri obravnavi poročil o izvajanju 
ukrepov za sanacijo poslovanja, ki 
so jih podali direktorji sektorjev, je 
bila sprejeta pobuda, da se v okviru 
projekta — izvajanje reorganizacije 
materialnega poslovanj a — ustanovi 
team, ki bi pričel intenzivno delati 
na optimalizaciji zalog oz. če je ta te
am že imenovan, naj bi takoj pričel z 
delom. 

Sprejet je bil sklep o pristopu k sa
moupravnemu sporazumu o teme
ljih načrta Zveze skupnosti za zapo
slovanje SRS za obdobje 1988-1990 
in k samoupravnemu sporazumu o 
spremembah in dopolnitvah samou
pravnega sporazuma o temeljih na

črtov občinske skupnost za zaposlo
vanje za obdobje 1988-90. 

Delavski svet je obravnaval poro
čilo o organizaciji prve pomoči in dal 
soglasje na predlagane spremembe 
o novi organiziranosti nudenja prve 
pomoči v Železarni Jesenice. 

Potrdil je povišanje cenika gasil
skih storitev od 1. junija 1988 dalje 
kot tudi prenost osnovnih sredstev 
(rolo dvodelne omare) iz oddelka 
tehnične dokumentacije na TOZD 
Tehnične dejavnosti in iz TOZD 
Ploščati program (prenosni rekor
der, osebni dozimeter HR, integralni 
analizator) na oddelek za ekologijo 
in varstvo okolja. 

Železarski globus 

Obravnaval je pritožbo Srečka Ko
želja na višino odpravnine in jo kot 
neutemeljeno zavrnil, ker veljavni 
dokumenti s tega področja zdaj ne 
dopuščajo, da bi se izplačevale od
pravnine na osnovi kvartalnega po
prečja, medtem ko je pritožbi Borisa 
Oluškija, ki se je pritožil na sklep 
odbora za stanovanjska vprašanja 
(zamenjava stanovanja) ugodil. 

Delavski svet je bil seznanjen s 
tem, da bo potekala razprava o mezo 
in mikroorganizaciji delovne skup
nosti po samoupravni delovnih sku
pinah od 17. do 30. junija. 

Delavski svet je na predlog direk
torja SEOI odobril enkratno denar
no nagrado za izjemno prizadevnost 
in uspešno opravljeno delo (spre
memba programov oz. testiranje za
radi spremembe sistema delitve 
osebnega dohodka) po 80.000 din so
delavcema ERC Vi lk i Novak in Kar
lu Tramtetu. 

Delavski svet je bil seznanjen s 
sklepom odbora za gospodarstvo o 
nadurnem delu in ugotovil, da so v 
delovni skupnosti upoštevane usme
ritve glede zmanjševanja nadur. 
Obenem pa je bilo postavljeno vpra
šanje, ali se tako racionalno obnaša
jo tudi temeljne organizacije glede 
na skupno, še vedno visoko število 
nadur v Železarni Jesenice in z ozi-
rom na presežek delavcev v Železar
ni. 

E N 

LR Kitajska Pakistan 

.Španska železarska družba Ensi-
der je prodala LR Kitajski opremo 
za dve valjarni, ki sta dosedaj obra
tovali v španskih železarnah. Prva je 
valjarna debele pločevine z letno 
proizvodno zmogljivostjo 500.000 ton 
pločevine. Druga valjarna steckel 
ima letno proizvudno zmogljivost 
300.000 ton valjanih izdelkov. 

Pakistanska železarska družba 
Pakistan Steel Mills bo sama kopala 
železovo rudo za svoje železarne. 
Rudnik železne rude Naukundi v po
krajini Chaghai je že pripravljen za 
začetek izkopa rude. Ocenjujejo, da 
bo začetna letna količina železove 
rude v tem rudniku okoli 2,6 mio ton. 

Obvestilo! 
Bralke in bralce Železarja 

obveščamo, da naslednja š te 
vilka glasila izide 14. julija. 

Dopisnike naprošamo, da 
pravočasno oddajo gradivo za 
prvo julijsko števi lko. 

Uredništvo 

Nekaj rezultatov 
poslovanja v maju 

V mesecu maju smo v Železarni Jesenice količinsko dokaj dobro poslo
vali, saj smo razen v Žičarni v vseh drugih obratih presegli načrtovano 
skupno proizvodnjo in na nivoju delovne organizacije dosegli indeks 109 na 
družbeni načrt. Pomembni so predvsem rezultati v Jeklarni 2L kjer je indeks 
115,4 za surovo jeklo in HVB 113,4, najvišjega pa je dosegla Zebljarna 121,7 
na družbeni načrt. 

Tudi pri odpremi smo na nivoju 
delovne organizacije dosegli indeks 
111,1 na družbeni načrt, pri čemer 
prednjačijo Valjarna bluming stekel 
s 115,4, H V B s 115,9, Zebljarna 119,8 
ter Valjarna žice in profilov 281,2 na 
družbeni načrt. Zaostajajo le Livar
na, Žičarna, Jeklovlek in Elektrode. 

V mesecu maju smo tako dosegli 
udeležbo v skupnem prihodu v višini 
36 milijard dinarjev, kar predstavlja 
indeks 118,8 na povprečni mesec leta 
1988. K temu je pripomogla tako ko
ličina kot tudi določeni premik v ce
nah, ki smo jih uveljavili v začetku 
meseca maja. 

Povečani količinski proizvodnji je 
sledilo tudi povečanje materialnih 
stroškov in obveznosti iz dohodka. 
Materialni stroški so tako v mesecu 
maju presegli 34 milijard dinarjev 
ali indeks 121,4 povprečnih meseč
nih stroškov v prvih petih mesecih 
tega leta. Tako povečan indeks ima 
osnovo v hitrejši rasti cen vložnih 
materialov in storitev ter tudi v po
večanih porabah. Še večji razkorak 
je v obveznostih, ki izhajajo iz do
hodka. Le teh je bilo v maju za 
okrog 6,2 milijarde din ali indeks 
142,4 na povprečni mesec tega leta, 
kar kaže na nenormalno naglo rast 
obveznosti iz dohodka, kjer prednja
čijo predvsem obresti, ostale obvez
nosti iz dohodka ter obveznosti za 
delovno skupnost. 

Višina osebnega dohodka v mese
cu maju znaša 5,3 milijard din, 
kar pomeni 110,6 % povprečnih me
sečnih osebnih dohodkov v letoš
njem letu. 

Glede na to, da so razen osebnih ; 
dohodkov v mesecu maju hitreje' od 
udeležbe v skupnem prihodku rasli 
materialni stroški ter obveznosti iz 
dohodka, tudi v tem mesecu nismo 
mogli, kljub povečani realizaciji, do
seči tolikšne vrednosti, da bi poslo
vali pozitivno. Tako je v maju pove
čana izguba za 1.754,389.000 dinarjev 
in znaša skupaj v prvih petih meso j 
cih okrog 21 milijard. 

Vzpodbudno pri tem je le to, da se 
je ob dobrih proizvodnih rezultatih 
delež izgube zmanjšal, saj znaša v 
maju le še 41,6% povprečne me
sečne izgube v tem letu. 

Konec meseca maja smo na podla
gi sklepov ZIS ponovno povišali 
vrednost naših izdelkov, tako da bo 
realizacija že v mesecu juniju pora
sla na blizu 50 milijard dinarjev. Sa
mo ta rast pa še ne pomeni pozitiv
nega poslovanja, kajti istočasno z 
vrednostjo naših izdelkov rastejo tu
di stroški vložnih materialov, energi
je, transporta in storitev, v nekate
rih primerih hitreje od vrednosti na
ših izdelkov. Isto se dogaja tudi z ob
veznostmi iz dohodka, zato je bolj 
kot doslej pomembno izvajati ukre
pe iz sanacijskega programa v smeri | 
maksimalnega varčevanja in največ
je možne realizacije. Samo tak pre-' 
mik nam ob novih vrednostih naših 
izdelkov lahko omogoči pozitivno po
slovanje. 

Predsednik 
poslovodnega odbora 
Boris Bregant 

Železarni Jesenice 
mednarodna nagrada za 

izvoz 
Železarni Jesenice je bila zaradi izjemne izvozne aktivnosti v letu 1987 

podeljena mednarodna nagrada za izvoz. Tako se je odločil komite za izbiro 
11. mednarodne nagrade za izvoz organizacije Editorial ofice v sodelovanju 
z organizacijo Trade leaders club. Ta organizacija združuje proizvajalce iz 
120 dežel, nagrado za izvoz pa podeljujejo od leta 1977. 

Mednarodna nagrada za izvoz je 
bila ustanovljena z namenom, da se 
nagradi in ohrabri tiste delovne or
ganizacije, ki v kvaliteti izvoza dose
gajo svetovno raven. Nagrada se po
deljuje na podlagi poročil gospodar 
skih zbornic in mednarodnih trgov 
skih in izvoznih organizacij in ns 
podlagi raziskav in analiz tujih tr
gov, ki jih za Trade leaders club pe 
riodično izvaja Editorial ofice. 

Zaradi zelo dobre izvozne aktivno-1 
sti v letu 1987 je bilo za mednarodno 
nagrado za izvoz izbranih tudi peti 
delovnih organizacij iz Jugoslavije, j 
vendar je v okviru črne metalurgije 
to priznanje dobila le Železarna Je- ' 
senice. 

Podelitev mednarodne nagrade z; 
izvoz bo 4. julija letos v Parizu. Na-
njo je bil povabljen predsednik po 
slovodnega odbora naše železarne 
vendar so stroški zelo visoki, zato j« 
predsednik povabilo odklonil. 

Lilij ana Kos 

V" pocinkovalnici (foto: Irena Kučina) 
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TOZD Okrogli program v letošnjem letu 

V prvem četrtletju je ta temeljna organizacija poslovala z izgubo, za 
drugo četrtletje pa so izgledi veliko bolj ugodni. Proizvodna gibanja so bila v 
aprilu in maju dokaj normalna, zato so v vseh obratih, razen v Žicami, kjer 
primanjkuje delavcev, presegli načrtovano proizvodnjo. 

Direktor temeljne organizacije 
Okrogli program Franc Vičar je po
jasnil, da je bila proizvodnja v aprilu 
in maju zelo dobra, v juniju pa je bi
la manjša v Valjarni žice in profilov 
in Žičarni. V Valjarni žice in profilov 
je bil vzrok za manjšo proizvodnjo 
pomanjkanje vložka, ker Jeklarna 1 
ne sledi programu valjarne. Posledi
ca tega je bila, da so bile količine 
vložka za VAC, patentirano in EO ži
co ter avtomatna jekla za polovico 
manjše od potrebnih. Tako VŽP 
kljub temu, da ima dovolj naročil, ni 
mogla normalno delati in izpolniti 
svojih obveznosti. V zelo nehvalež
nem položaju pa je tudi Jeklarna, 
saj potrebnega jekla ni odlila zato, 
ker ni imela ustreznega vložka in su
rovin. 

V temeljni organizaciji ocenjujejo, 
da bo poslovni rezultat v drugem če
trtletju pozitiven, saj je bila proiz
vodnja boljša kot v prvem četrtletju, 
pa tudi stroški obratovanja do sedaj 
še niso prekoračeni, ampak so celo 
nekoliko manjši od načrtovanih. V 
aprilu in maju so se spremenile tudi 
cene njihovih izdelkov, ki so se v pri
merjavi s prvim četrtletjem v juniju 
povečale za 64 odstotkov. 

Proizvodnja izredno dobro Doteka 
v Elektrodah, Jeklovleku in Zebljar-
ni, nekoliko slabša pa je v Valjarni 
žice in profilov in Žičarni. V Elektro
dah in Žebljarni je proizvodnja do
bra predvsem zaradi stabilnosti ko
lektiva in kooperacij, v Jeklovleku 
pa je k dobrim proizvodnim rezulta
tom veliko prispevalo obratovanje 
dveh novih vlečnih strojev in notra
nja prerazporeditev delavcev. 

Valjarna žice in profilov ima veči
no težav zaradi predhodnih obratov: 
v Jeklarni zamujajo pri vlivanju je
kla, v Valjarni bluming stekel pa pri 
brušenju in pri dogovorjenih rokih 
valjanja. Zato je v VŽP veliko tehno
loških prekinitev, ker morajo spre
minjati programe valjanja. Poleg 
tehnoloških zastojev narašča tudi 
število mehanskih in električnih 
okvar, za kar je vzrok predvsem ne
dokončana organizacija vzdrževalne 
dejavnosti. Za VŽP in za VBS skrbi 
ena vzdrževalna enota,ker pa ima 
bluming vedno prednost, so težave v 
žični valjarni vedno bolj pogoste. Za
to je nujno, da bi imela Valjarna žice 
in profilov svojo samostojno vzdrže
valno enoto. 

Žičarna je izredno nestabilen kole
ktiv, ki stalno primanjkuje delavcev 
za normalno delo. V zadnjih treh le
tih se je v tem obratu zamenjalo 270 

delavcev ali ena tretjina zaposlenih 
na leto. Posledica tega je manjša sto
rilnost, ker je treba vedno znova pri-
učevati nove delavce. Na razmere v 
Žičarni je zelo vplivala tudi sedanja 
politika Železarne, da je treba občut
no zmanjšati število zaposlenih v de
lovni organizaciji. Ta usmeritev je 
povzročila, da se je povečal odhod 
starejših kvalificiranih delavcev v 
vseh petih obratih, v Žičarni pa naj
bolj. Ker je usmeritev Železarne tak
šna, da se zaradi težkega ekonom
skega položaja novih delavcev ne za
posluje, primanjkljaja ne morejo na
domestiti, posledica pa je manjša 
proizvodnja. Na delavskem svetu 
TOZD Okrogli program so zato zah
tevali dopolnitev sklepa o zaposlova
nju novih delavcev v tem smislu, da 
ta sklep za določena kritična delo
vna mesta ne velja. 

Drugi vzrok za kadrovske težave v 
Žičarni je individualna norma. Dela
vec mora pri tem delu prevzeti nase 
vse posledice nekvalitetnega vložne-
ga materiala in surovin; s svojim de
lom žičar niti na vložek niti na suro
vine ne more vplivati, prevzema pa 
vse posledice svoje manjše storilno
sti. Zato se v temeljni organizaciji 
Okrogli program zavzemajo za to, da 
bi delavci, ki imajo individualno nor
mo, obdržali stimulacijo. Zavzemajo 
se tudi za napredovanje na delov

nem mestu, saj sedaj ni več žičarja. 
ki bi delal samo na enem žičarskem 
stroju. 

Ključni obrat Okroglega progra
ma je Valjarna žice in profilov, ki je 
bila rekonstruirana v letih 1965 do 
1967. Od takrat je ostal obrat nespre
menjen, zato so nujno potrebne več
je racionalizacije in dopolnitve ogro
dij in naprav. Že ob prejšnji rekon
strukciji so bile v novo valjamo pre
nesene nekatere zastarele naprave 
iz stare žične valjarne, zato je Va
ljarna žice in profilov omejeno spo
sobna za valjanje vseh kvalitet, ki 
j ih imamo (nekatere napake se red
no ponavljajo pri vseh programih). 
Ker zaradi velikih finančnih težav 
predvidene posodobitve in dopolni
tve proizvodnje VŽP ne bodo izvede
ne, se bodo vse omenjene težave po
javljale tudi v naslednjem srednjero
čnem obdobju. 

Direktor temeljne organizacije 
Okrogli program je ob koncu dejal, 
da so osebni dohodki delavcev v 
obratih Žičarna, Žebljarna in Elek
trode večkrat na zadnjih mestih na 
lestvici osebnih dohodkov v Železar
ni, vendar na to delavci sami ne mo
rejo vplivati, ker je osnovni vzrok za 
njihovo slabše delo pomanjkanje de
lavcev. Prav zato in glede na kvalifi
kacijsko strukturo zaposlenih in po
goje dela bi morali biti osebni dohod
ki predvsem v teh obratih boljši. Žal 
pa razmere v Železarni ne dopušča
jo, da bi se te želje kmalu uresničile. 

Lilij ana Kos 

Jeklene palice (foto: Irena Kučina) 

Služba Plan procesa je 
posrednik med kupci in proizvodnjo 

V preteklosti se je ta služba imenovala Centralna priprava dela, njena 
naloga pa je bila, da posreduje med kupci in proizvodnjo. Namen dela te 
službe je tudi danes isti, saj je služba Plan procesa predvsem izvrševalec po
slovne politike, dogovorjene na poslovodnem odboru. Plan procesa je tudi 
danes vmesni prostor med komercialo in obrati, kjer se vsklajujejo potrebe 
trga in možnosti naše proizvodnje. 

Osnovna naloga službe Pian pro
cesa je, da sprejeta naročila v rokih 
in pravih kvalitetah spelje do konca, 
kar pomeni, da kupec res dobi tisto, 
kar je naročil, in to ob pravem času 
in v pravih količinah. Miloš Pišča
nec, vodja službe Plan procesa, je 
pojasnil, da naročilo najprej sprej
mejo, ga posredujejo v obrate in Je-
klarno in nazaj. Njihovo delo je tudi 
sortiranje naročil po kvalitetah in 
njihovo posredovanje v Jeklarno ter 
spremljanje odlite sarže do njene 
predelave glede na naročilo. 

V operativnem načrtu imajo tudi 
bilanco vložka.katere namen je, da 
so vsi obrati primerno preskrbljeni. 
Zato je dobro delo Jeklarne tudi za 
službo Plan procesa zelo pomembno, 
saj v obratih naročil ne morejo izpol
niti, če v jeklarni ne naredijo po koli
čini in asortimentu ustrezne sarže. 
Bilanco vložka takoj pokvari vsaka 
zgrešena sarža, saj niti uvoženi niti 
jugoslovanski vložek ne moreta na
domestiti jekla iz naših jeklarn. V i 
deti je. da se jeklarji tega zavedajo, 
saj v zadnjih treh mesecih zelo do
bro delajo in izpolnjujejo naročila. 
Zato je tudi Valjarna bluming — ste
kel dosegla načrtovani izplen. kar se 
pozna tudi v dobrem delu končnih 
obratov. 

»Mi smo kot šahisti - stalno nekaj 
kombiniramo, da zadostimo naroči
lom in pripravimo mesečne progr? 

me. Ker se v večini primerov strogo 
držimo dogovora, da ne gre v prede
lavo tisto, kar ni pokrito z naročili, 
se včasih zgodi, da določen obrat za 
nekaj dni stoji. Čeprav je to neprijet-

• no, je še vedno bolje, kot da bi delali 
nekaj, kar ne bomo prodali.« 

Miloš Piščanec nam je tudi pojas
nil, kako je služba Plan procesa or
ganizirana. Njeno delo opravljajo 
delavci na treh ravneh: en del je v 
Delovni skupnosti skupnih služb, 
drugi del je na ravni temeljne orga
nizacije, tretji pa v obratih. S takšno 
organizacijo se delavci priprave dela 
oziroma plana procesa ne strinjajo, 
ker menijo, da bi morala biti takšna 
dela enotna oziroma centralna za ce
lotno proizvodnjo. 

Omenili smo že. da služba Plan 
procesa posreduje med komercialo 
in obrati, oziroma da vsak vodja pla
na procesa v obratu sprejme naroči
lo od Komerciale, ga sortira po kvali
tetah in preko službe Priprava dela 
pošlje v Jeklarno. Čeprav imajo de
lavci priprave dela z naročili veliko 
opravkov, na to, ali je naročil dovolj 
ali ne, ne morejo vplivati. Zahtevajo 
lahko samo to, da je naročil iste kva
litete vsaj za eno saržo, da ne bi bilo 
preveč izmečka; 

Tudi na medfazne zaloge služba 
ne more neposredno vplivati, ker so 
medfazne zaloge zaradi načina pro
izvodnje in programiranja dela nuj

ne. Drugo vprašanje pa je, kakšne 
naj bodo te zaloge — obrati bi radi 
imeli visoke zaloge za nemoteno de
lo, finančniki pa bi najraje videli, da 
zalog sploh ne bi bilo. Služba Plan 
procesa mora te želje vskladiti in po
iskati optimalne zaloge, ki so običaj
no manjše od tistega, kar hočejo 
obrati, in večje od zahtev finančni
kov. 

Pri svojem delu delavci službe 
Plan procesa veliko sodelujejo z de
lavci Komerciale in vodji priprave 
dela v obratih, preko kvalitetne kon
ference pa sodelujejo tudi z delavci 
raziskovalnega oddelka in sektorja 
tehnične kontrole. Sodelujejo tudi 
pri raznih projektih, kot je projekt 
prehod dela na sistem 5 + 2 v Valjar
ni bluming stekel, kjer bo treba celo
ten tehnološki postopek prilagoditi 
tej spremembi. Tudi v projektu kr
miljenje proizvodnje imajo po
membne naloge tudi pri uvajanju 
kvalitetne samokontrole v Valjarni 
debele pločevine in pri programira
nju in skladiščenju ter transportu 
med Valjamo žice in profilov in Ži-
čarno. 

Služba Plan procesa opravlja nalo
ge samo za metalurški del proizvod
nje, ker ima vzdrževalna dejavnost 
svojo pripravo dela. Vendar je sode
lovanje tudi tu zelo potrebno, pred
vsem pri večjih remontih v posamez
nih obratih. Delo službe Plan proce
sa je torej zelo pestro in odgovorno, 
saj je treba dobro poznati celotno 
proizvodno problematiko za vse 
obrate ter tehnologijo izdelave in 
tehnološke zahteve za skorajda vse 
naše izdelke. 

Lilij ana Kos 

Obvestila kolektivu 

Razpored dežurnih Železarne 

O D 4. D O 17 . JULIJA 
4. julija. Marin GABROVŠEK, poslovodni odbor, Bled, Ribenska 8 c , @ 

78-157. 
5. julija, Milan GARTNER, Livarna, Nomen 34. 
6. julija, Martin ŠKETA, TOZD Ploščati program, Bled, Alpska 1, ® 

77-130. 
7. julija. Jernej HOČEVAR, prodaja, Jesenice, Kejžarjeva 38, @ 82-118. 
8. julija, Klemen HRIBAR, STK, Jesenice, Udarna 5, @ 83-901. 
9. julija. Franc VIČAR, TOZD Okrogli program, Rodine 51, # 80-035. 
10. julija, Tomaž KAVČIČ, Predelava valjanih trakov, Radovljica, Lan-

gusova 39. 
11. julija, Bogdan RAVNIK, Hladna valjarna Bela, Jesenice, Tavčarjeva 

3b, @ 83-734. 
12. julija. Jože KOBENTAR, kadrovski sektor, Hrušica 19. 
13. julija, Ernest PUŠNIK, Komerciala, Hrušica 138. 
14. julija, Jože K R A M A R , Energetika, Mojstrana, Dovje 112, @ 89-129. 
15. julija, Oskar K U R N E R , sektor za razvoj in raziskave, Jesenice, Tav

čarjeva 9, @ 81-214. 
16. julija. Aleš LAGOJA, raziskovalni oddelek, Jesenice, Titova 22, 'g? 

82-826. 
17. julija, Sašo M A N D E L J C , Valjarna bluming stekel, Jesenice, Tomši

čeva 88, <?5? 82-054. 
Dežurstvo traja vsak dan od 14. do 6. ure naslednjega dne, in sicer tako, 

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

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

Dežurni za vzdrževanje v Železarni 

Služba obratne ambulante 

Od 11. do 16. julija bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Katnik in III. obratna 

ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar. 
POPOLDNE: IV. obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
Dispanzer za borce od 13.30 do 14.30 ure. 
V soboto, 16. julija, samo dopoldne: IV. obratna ambulanta — dr. Ivica 

Vreš. 
ZOBNE A M B U L A N T E : 
DOPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. 
II. zobna ambulanta bo zaradi rednega letnega dopusta zaprta. 
POPOLDNE: III. zobna ambulanta — mag. dr. stomat. Bela Gazafi. 
V soboto, 11. julija, samo dopoldne: III. zobna ambulanta — mag. dr. sto

mat. Bela Gazafi. 
Od 5. do 9. julija bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: III. obratna ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar in IV. 

obratna ambulanta — dr. Ivica Vreš. 
POPOLDNE: II. obratna ambulanta — dr. Alenka Katnik . 
V soboto, 9. julija, samo dopoldne: II. obratna ambulanta — dr. Alenka 

Katnik in III. obratna ambulanta — dr. Alenka Kralj — Odar. 
ZOBNE A M B U L A N T E : 
DOPOLDNE: II. zobna ambulanta — dr. stomat. Alojz Smolej. 
III. zobna ambulanta bo zaprta zaradi letnega dopusta. 
POPOLDNE: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor Stražišar. 
V soboto, 9. julija, samo dopoldne: I. zobna ambulanta — v. dent. Viktor 

Stražišar. 
V kartoteki obratne ambulante sprejemamo knjižice dopoldan od 6. ure 

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

ure. 

Dežurni v Vatrostalni 

Od 2. do 4. julija, Branko MARKIZETI , Titova 4 a, Jesenice, igp doma 
83-596, <g> v službi 83-281. 

9. in 10. julija. Urša O B L A K , Dovje 78, © doma 89-187, @ v službi 
83-281. 

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

Žičarna (föto: Irena Kučina) 

ŽELEZAR 

Datum: Dnevni: Nočni: 

Ponedeljek — 4.7. Adam Kovač Mitja Kersnik 
Torek — 5. 7. Aleš Soklič Marjan Erman 
Sreda — 6.7. Mitja Benedičič Matija Urh 
Četrtek — 7. 7. Bogomir Svetina Pavel Zupan 
Petek — 8.7. Alojz Vari Igor Logar 
Sobota — 9. 7. Janez Arh Mirko Zupan 
Nedelja — 10.7. Anton Kavčič Janez Vehar 
Ponedeljek — 11.7. Klavdij Mlekuž Franci Zupančič 
Torek — 12. 7. Karel Koblar Sašo Dolžan 
Sreda — 13. 7. Dušan Šmid Franc Novak 
Četrtek — 14. 7. Franci Kalan Ivan Šenveter 
Petek— 15.7. Damjan Gasar Janko Cerkovnik 
Sobota — 16.7. Vanda Eniko Zdravko Smolej 
Nedelja — 17.7. Janez Otrin Rajko Petraš 



V maju smo prodali 31.990 ton izdelkov osnovne dejavnosti in opravili 
155 ton storitev prevaljanja. Razlika med prodajno in obračunsko lastno ce
no je bila pozitivna, tako da je pozitivno vplivala na rezultat poslovanja. Na 
rezultat poslovanja je pozitivno vplivalo še odstopanje cen v porabi R- 3 in la
stni porabi ter razlika med domačo in izvozno ceno, Na rezultat poslovanja 
pa so negativno vplivali višji proizvodni stroški od načrtovanih, revaloriza
cija obračunane amortizacije, materialni stroški za ustvarjanje skupnega 
prihodka, vkalkulirani del dohodka ter posebni stroški izvoza. Vsota vseh 
omenjenih kategorij je bila pozitivna in je znašala 3.285 mio din. 

Poleg omenjenih stroškov pa mo
rajo temeljne organizacije pokriti še 
obveznosti do splošne in skupne po-
rabe.ki v cenah niso vkalkulirane, 
pogodbene in ostale zakonske obvez
nosti ter razliko med vkalkuliranimi 
in izplačanimi osebnimi dohodki. 

Zaloge nedokončane proizvodnje, 
polizdelkov in končnih izdelkov so 
se v primerjavi s stanjem na začetku 
meseca maja zmanjšale za 622 ton. 

Proizvodne temeljne organizacije 
in TOZD Tehnične dejavnosti so v 
maju dosegle za 9.965 mio din višje 
stroške od načrtovanih. Pri tem so 
bili doseženi stroški obračunske la
stne cene višji od načrtovanih za 
9.999 mio din, materialni stroški za 
ustvarjanje skupnega prihodka so 
bili višji za 98 mio din, vkalkulirani 
del dohodka pa nižji za 132 mio din. 

Stroški obračunske lastne cene so 
bili torej višji za 9.999 mio din, od te
ga so bili stroški vložka višji za 5.197 
mio din, stroški predelave pa višji za 
4.802 mio din. 

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

V stroške predelave so vključeni 

stroški, ki so fiksnega značaja 
(amortizacija, investicijsko vzdrže
vanje) in so odvisni od dosežene na
črtovane proizvodnje, stroški pora
bljene energije ter porabljenega ma
teriala v okviru tekočega vzdrževa
nja. 

Zvišanje stroškov obračunske la
stne cene so dosegle temeljne orga
nizacije Talilnice, Ploščati program 
in Tehnične dejavnosti, znižanje pa 
je imela temeljna organizacija Okro
gli program. 

Na ravni delovne organizacije smo 
zaradi slabše doseženega izplena do
segli za 287 mio din višje stroške 
vložka. Zvišanje teh stroškov sta 
imeli temeljni organizaciji Ploščati 
program in Okrogli program, zniža
nje pa temeljna organizacija Talilni
ce. TOZD Ploščati program je imel 
zvišanje zaradi nižje doseženih iz-
plenov na blumingu in steklu ter v 
obratih Hladna valjarna Bela in Pre
delava valjanih trakov. TOZD Okro
gli program pa je dosegel zvišanje 
zaradi nižje doseženih izplenov v 
obratih Žicama, Jeklovlek, Žebljar-
na in Valjarna žice in profilov. 
TOZD Talilnice pa je dosegla zniža
nje zaradi višje doseženih izplenov v 
obratu Livarna. Nižje doseženi do-
bropisi za odpadek od načrtovanih 
so stroške vložka zvišali za 81 mio 
din. 

Sprememba asortimenta vložka 
ter nedoseganje kvalitetnejšega 
asortimenta dosežene proizvodnje 
od načrtovane so vplivali na zvišanje 

stroškov viožka v skupni vrednosti 
3.401 mio din. V TOZD Talilnice so 
dosegli za 1.894 mio din zvišanja. V 
obratu Jeklarna 1 so imeli zaradi vi
šje vrednosti proizvodnje znižanje 
stroškov v vrednosti 195 mio din. V . 
obratu Jeklarna 2 pa je nižja vred
not proizvodnje vplivala na zvišanje 
stroškov v vrednosti 2.091 mio din. 

Obrat Livarna pa je imel za 2 mio 
din nižje stroške. 

TOZD Ploščati program je dosegel 
zvišanje v vrednosti 1.445, in sicer 
zaradi spremembe asortimenta vlož
ka v obratu Valjarna bluming stekel 
(brame namesto načrtovanih slabov 
s kontiliva) v vrednosti 1.647 mio 
din, obrat Valjarna debele pločevine 
pa je dosegel znižanje v vrednosti 
202 mio din zaradi nižje cene slabov 
iz kontiliva, TOZD Okrogli program 
pa je imel zvišanje v vrednosti 62 
mio din zaradi višjih cen blumov v 
obratu Valjarna žice in profilov. 

Razlika med nabavno vrednostjo 
tujega vložka ter plansko ceno do
mačega vložka je stroške vložka zvi
šala za 1.279 mio din. TOZD Ploščati . 
program je imel za 1.389 mio din zvi
šanja stroškov. V okviru temeljne 
organizacije so zvišanje dosegli v 
obratih Hladna valjarna Bela (1.027 
mio din), Hladna valjarna Jesenice 
(445 mio din), Predelava valjanih 
trakov (57 mio din), znižanje pa so 
dosegli v obratu Valjarna bluming 
stekel (140 mio din). 

TOZD Okrogli program je dosegel 
za 110 mio din nižje stroške; zniža
nje so imeli v obratih Žičarna (12 -
mio din), Elektrode (79 mio din) in 
Žebljarna (52 mio in), zvišanje pa v 
obratu Jeklovlek (33 mio din). Stro
ški, nastali zaradi dodatne predelave 
tujega vložka oziroma zaradi izpada 
proizvodnje pri uporabi tujega vlož
ka, so znašali 15 mio din. 

Spremembe v zalogah nedokonča
ne proizvodnje in ostalo so stroške 

vložka zvišale za 149 mio din, in si
cer v TOZD Ploščati program. 

Stroški predelave so bili višji od 
načrtovanih v vrednosti 4.802 mio 
din. Zvišanje teh stroškov je imela 
temeljna organizacija Talilnice zara
di večje porabe in TOZD Tehnične 

dejavnosti. Nižje stroške predelave 
od načrtovanih pa sta dosegli temelj
ni organizaciji Ploščati program in 
Okrogli program zaradi večje proiz
vodnje in manjše porabe. 

Vesna Jane 

Aktiviranje gorenjskega aktiva 
V sredo, 22. junija, je bil v sejni sobi letališča Ljubljana delovni sestanek 

aktiva novinarjev in organizatorjev obveščanja v združenem delu za gorenj
sko regijo. 

Aktiv je že nekaj let obstajal le 
formalno, na papirju. Tokrat so se 
odločili poživiti delo aktiva. Seznani
li so se s poročilom s seje izvršnega 
odbora sekcije novinarjev in organi
zatorjev obveščanja v združenem de
lu SR Slovenije, k i je bila v Portoro
žu. V oktobru je predvideno študij
sko srečanje v Novi Gorici, kjer bo 
ena od tem tudi Pomoč pri koncipi
ranju vsebinskih zasnov glasil in bil
tenov. V razpravi so udeleženci sre
čanja večkrat omenili, za te krizne 
čase značilne, vse glasnejše (prihaja 
namreč s samega vrha OZD) priti
ske na uredništva glasil po zmanjša
nju obsega, vsebine in celo po ukini
tvi glasil. S takimi poskusi se sreču
jemo tudi na našem uredništvu in 

prav gotovo bo to ena od tem oktobr
skega srečanja novinarjev. Izreče
nih je bilo nekaj konkretnih predlo
gov za izboljšanje dela aktiva, izvoli
li pa so nov izvršni odbor, ki ga bo 
vodil Boris Jalovec. 

Svet za informiranje in obvešča
nje pri O K SZDL Jesenice je za pe
tek, 24. junija, organiziral javno raz
pravo o spremembah Zakona o jav
nem obveščanju. Od številnih vablje
nih se vabilu ni odzvala niti petina. 
Tako ž javno razpravo ni bilo nič. 
Ker so pred nami poletni meseci, 
lahko ponovno vabilo pričakujemo 
šele jeseni. M.C 

Preden nadaljujemo s pregledom zapisnikov SDS iz pro
grama samoupravnih aktivnosti za maj, poglejmo nekatere za
pisnike SDS iz Delovne skupnosti skupnih služb. 

Samoupravni delovni skupini Oddelek za ekonomske ana
lize in planiranje ter Oddelek za organizacijo dela sta 24. juni
ja obravnavali predlog mezo in mikroorganiziranosti delovne 
skupnosti. Oddelek za organizacijo dela je pripravil pismeno 
mnenje, ki je priloženo k zapisniku in s katerim se strinja tudi 
Oddelek za ekonomske analize in planiranje. Mnenje vnaša 
resen dvom v strokovnost pripravljenega predloga mezo in 
mikroorganiziranosti. Ker je razprava na SDS verjetno že za
ključena (trajala naj bi do 30. 6.), je škoda, delavcem ni bilo še 
pravočasno dostopno. Mnenje pa bo moral upoštevati Delavski 
svet Delovne skupnosti, ki naj bi predlog mezo in mikroorgani
ziranosti sprejel. 

Med drugim v svojem mnenju Oddelek za organizacijo de
la opozarja, da njihovi delavci pri oblikovanju sedanjega pred
loga organiziranosti niso sodelovali, temveč so bili samo v vlo
gi pripravljalca dirigiranih organizacijskih sprememb. Pou
darjajo, da zaradi tega nočejo sprejeti in nositi odgovornosti 
za predlagano organiziranost DSSS, saj je oblikovanje organi
ziranosti opravil PO brez njihovega sodelovanja. 

Poglejmo to mnenje v celoti: 
»Pri oblikovanju organizacijske strukture je potreben si

stemski pristop, ki mora zagotoviti, da so organizacijske spre
membe: 

— v skladu z dolgoročno strategijo oz. razvojnimi cilji, 
— v skladu z zakonskimi opredelitvami, 
— na osnovi teoretičnih in praktičnih spoznanj na tem po

dročju, 
— v skladu z interesi delavcev in širšimi družbenimi inte

resi, podprte z: 
— ustreznimi rešitvami družbeno-ekonomskih odnosov, 
— informacijskimi rešitvami, 
— primerno mikroorganizacijo dela. 
Na oblikovanje organizacijske strukture (predvsem za po

dročje Delovne skupnosti Skupnih služb) imamo delavci oddel
ka za organizacijo dela naslednje pripombe in mnenja: 

Pri oblikovanju sedanjega predloga organiziranosti DSSS 
delavci oddelka za organizacijo dela nismo sodelovali, temveč 
smo samo v vlogi pripravljalca dirigiranih organizacijskih 
sprememb za delavski svet. Oblikovanje organiziranosti je 
opravljal PO brez sodelovanja oddelka za organizacijo dela, če
tudi obstoječe organizacijsko navodilo, ki opredeljuje postopek 
organizacijskih sprememb, predpisuje pri kreaciji vseh orga
nizacijskih sprememb sodelovanje oddelka za organizacijo de
la. 

Zato izjavljamo, da ne smemo in ne moremo nositi odgo
vornosti za predlagano organiziranost DSSS, ker nismo sode
lovali pri oblikovanju njene organiziranosti. To izjavljamo za
radi tega, ker še sedaj dobivamo očitke, kako smo oblikovali 
prejšnjo organiziranost iz leta 1979, četudi vsi vemo, da so bile 
te spremembe narekovane. 

S to izjavo pa se ne distanciramo od nadaljnjega dela pri 
uveljavljanju organizacijskih sprememb, obenem pa se spra
šujemo za smiselnost obstoja oddelka za organizacijo dela, če 
ga nobeden ne upošteva in tudi nikjer nima prave podpore. 

To se že odraža pri predlogu mikroorganiziranosti DSSS, 
ko oddelek za organizacijo dela zgublja status oddelka, ob
enem pa se mu znižuje normativ za 50 %. 

S tako organizacijsko odločitvijo pa se vsiljujejo naslednja 
vprašanja: 

— A l i bodo organizatorji še lahko oblikovalci makro in 
mezo organiziranosti Železarne in obenem predlagateljic te na 
samoupravne organe, ker za to . . . nimamo več statusa. Četudi 
se odloči, da to delo opravljamo, izgleda zelo čudno, da tako po
membne stvari opravlja nekdo, ki je na petem nivoju odloča
nja v Železarni (strokovni sodelavec organizator — vodja od

delka — direktor sektorja — vodja DSSS, vodja TOZD —pod
predsednik PO — predsednik PO), 

— A l i so strokovni delavci oddelka za organizacijo dela še 
v stanju po obsegu in kvaliteti^ (strokovno) pokrivati celotno 
področje mikroorganiziranosti Železarne, Za oblikovanje tega 
področja se zahteva podrobno poznavanje organiziranosti, po
stopkov in procesa dela, ker se je edino s tem možno vključe
vati v oblikovanje mikroorganiziranosti z direktorji TOZD, 
vodji obratov (direktorji sektorjev) in vodji oddelkov. 

— Že sedaj imamo s tem probleme, ker pet strokovnih so
delavcev pokriva celotno organizacijo Železarne po področjih, 
izdelavo organizacijskih predpisov in navodil za ta področja, 
izdelavo sistemov šifriranja in sodelovanje v različnih skupi
nah in projektih. 

— Rezultat tega (ne vemo, kako bo vnaprej) pa je, da so 
neupravičeni predlogi sprememb organiziranosti s strani pred
lagateljev večkrat upoštevani, kar povzroča kritike na račun 
oddelka za organizacijo dela (upravičene in neupravičene), 
nihče pa se ne vpraša, ali je pri tako velikem obsegu dela še 
možno strokovno delati. 

— A l i predlagano število strokovnih sodelavcev lahko v 
kratkem času v zvezi z novo organiziranostjo Železarne izdela, 
pripravi, vskladi in pripravi za sprejem na samoupravnih orga
nih organizacijske spremembe in navodila. 

— Obseg sprememb z novo organiziranostjo, predvsem 
na področju delovne skupnosti, kjer je največ informacijskih 
tokov, je tako velik, da bo potrebno izvesti prestrukturiranje 
informacijskih tokov, in če j i želimo uzakoniti, j ih moramo tu
di predpisati.« 

Dvomu o strokovnosti pripravljenega predloga mezo in 
mikroorganiziranosti se je na sestanku (istega dne) SDS pri
družil tudi Center za samoupravljanje in informiranje. Med 
drugim od vodje DSSS zahteva, da zadrži postopek sprejema 
mezo in mikroorganiziranosti, dokler ne bodo podane zakoni
te osnove za izdelavo mikroorganizacije (enotna metodologija 
za sestavo razvida del in nalog, pravilnik za sestavo razvida 
del in nalog). C S I opozarja, naj se upošteva strokovno mnenje 
pravnikov v Železarni. SDS tudi predlaga, naj o tem svoje 
mnenje poda tudi družbeni pravobranilec samoupravljanja, 
opredeli pa naj se tudi IO KOO sindikata Železarne in svoje 
mnenje posreduje delavskemu svetu DSSS. Na koncu SDS 
C S I ugotavlja, da so pripravljeni opisi del in nalog le rezultat 
nestrokovnega pristopa in neregularnega postopka. 

V prejšnjem pregledu smo predstavili zapisnike SDS iz 
obratov TOZD Okrogli program (Valjarna _žice in profilov, 
Elektrode, Žebljarna). Ostala sta še obrata Žičarna in Jeklo
vlek. 

Iz OBRATA ŽIČARNA smo prejeli zapisnike štirih delnih 
zborov. Na prvem so se sešle SDS Žicama 1-2, I I - l ter Pocin-
kovalnica in Patentirnica. Te skupine ugotavljajo, da so v pe
riodičnem obračunu nekatere napake, ki pa bodo odpravljene. 
Na vprašanje, zakaj so v Jeklarni višji osebni dohodki, če je 
tam največ izgube, so takoj dobili odgovor. Ker je Žičarna v 
TOZD dosegla najslabši rezultat, zbor navaja vprašanja, ki jih 
je potrebno rešiti: 

— Pomanjkanje kvalitetnega vložka za PŽ žice. Proble
matika se sicer rešuje, vendar prepočasi. 

— Pomanjkanje vložka SG-2. A l i je Jeklarna zmožna sle
diti našim potrebam, k i so vse večje? 

— Problematika luženja in žarjenja V A C žice. Proizvod
nja in kvaliteta sta padli zaradi pomanjkanja uvoznih čistil. 

— Faktor predelave naj se realno izračuna vsak mesec 
posebej, ker se stalno spreminja. 

— Boljša organizacija dela in ustrezno vzdrževanje na
prav. 

SDS Žičarna 1-1, II-2, Patentirnica ter TPO so na drugem 
delnem zboru ugotavljale vzroke za slab poslovni rezultat. N a 
vedli so naslednje: tehnološke težave zaradi površine V A C ži
ce, nova lužilnica je še poskusno obratovala, razdrobljenost na
ročil, pomanjkanje delavcev na ključnih delovnih mestih. Pod 
razno pa so zahtevali, da se v najkrajšem času uveljavi sistem 
napredovanje na delovnem mestu. SDS Adjustaža, Votličarna 

TOZD Komerciala 

Iz temeljne organizacije Komerciala smo prejeli zapisnike 
SDS Nabava — Zunanja trgovina, SDS Domača prodaja in 
marketing, SDS Centralno skladišče ter SDS Špedicija. Ob 
obravnavi periodičnega obračuna za prvo tromesečje je SDS 
Nabava — zunanja trgovina imela pripombo na trditev izpo-
slovnega poročila, češ da so vzrok za negativno poslovanje tudi 
negativni izvozni učinki zaradi nerealnega tečaja dinarja. Ta 
informacija je po njihovem mnenju nedokazana, saj je bil uvoz 
nekoliko večji od izvoza, tečaj pa je enak. Zavedati pa se mora
mo, da smo izvažali tudi take materiale, ki jih doma ni bilo mo
goče prodati. Pod točko razno je predstavnico SDS zanimalo, 
kakšen je bil namen obiska Poljšaka. Vičarja in Kosove pri 
firmi Falk v Bolcanu. S D S sprašuje odgovorne za načrtovanje 
delovnih sobot, po kakšnem ključu jih načrtujejo. Pripombe so 
bile na število in razporeditev delovnih sobot v mesecu aprilu 
in maju. 

SDS Domača prodaja in marketing je razpravljala o nuj
nosti ažuriranja lastnih cen in načrtovanja realizacije oz. pro
dajnih cen po obračunskih obdobjih — ne pa na poprečje za ce
lo leto in padanju asortimenta, kar slabo vpliva na realizacijo. 
Č l a n e SDS je direktor TOZD seznanil z informacijo o mikroor-
ganizaciji in nivoju vrednotenja del in nalog v Komerciali. 
Poudaril je, da je bil prvoten namen, da bi se o tem pogovarjali 
v ožjih krogih, to je po oddelkih. N a kolegiju TOZD in DPO je 
na široko potekala razprava oz. usklajevanje. Zbrano gradivo 
bo posredovano strokovni službi na usklajevanje in strokovna 
služba bo predlog posredovala komisiji O S D Č . S D S je sprejela 
tudi konkretno pripombo, da je v odnosu na zunanjo trgovino 
domača prodaja podcenjena. To naj se upošteva pri dokonč
nem vrednotenju. S D S Centralno skladišče je pod razno opozo
rila, da je treba za prevzem na Javorniku priskrbeti dovolj de
lavcev. Uskladiti je treba kategorije med prevzemniki iz TOZD 
Tehnične dejavnosti in TOZD Komerciala. Dokler kategorije 
ne bodo urejene, naj se prevzemalcem vsak mesec izplača na
stala razlika. 

TOZD Družbeni standard 
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in Vodstvo so na tretjem delnem zboru pod razno obravnavali 
prevoze žice od strojev v adjustažo in skladišče. Pripombe so 
imeli na nepravilno in malomarno delo karistov, ker j im zaradi 
uničenega materiala znižuje izplen in skupni poslovni rezultat. 
Tudi te SDS so na koncu zahtevale, da se v najkrajšem času 
uveljavi sistem za napredovanje na delovnem mestu. 

Ostale SDS so se sešle na četrtem delnem zboru. Zbor je v 
poročilu o poslovnih rezultatih odkril dve napaki: podana poro
čila so bila zamenjana, analiza zvišanja oz. znižanja načrtova
nih stroškov pa je bila narobe podana. Zahtevali so uradni po
pravek dokumenta. Pod razno so postavili vprašanje o obraču
navanju doseženih delovnih rezultatov ter OD po novem obra
čunskem sistemu. Na vprašanje so dobili odgovor. 

Temel jna organizaci ja D r u ž b e n i s tandard nam jc posredo
va la zap i sn ike S D S Vodstvo, S a m s k i domovi . Res tavrac i ja Že
lezarne i n S a m o p o s t r e ž n a restavracija. S D S Vodstvo je pri
pomnilo , da je v s a m o p o s t r e ž n i restavracij i potrebna čimbolj 
rac iona lna poraba živil, v drugih enotah T O Z D pa tudi čistilnih 
sredstev, potresnega mater ia la in drobnega inventarja . 

V p r e t e ž n o neč i t l j i vem zap i sn iku S D S S a m s k i domovi pod 
razno omenja, da so na sestanku opozor i l i sobarice na čiščenje 
i n iztepanje odej ter na potrebno p r e m e š č a n j e zaradi dopus te 
i n b o l n i š k e odsotnosti. N a S D S S a m o p o s t r e ž n a restavracija 
(delilnice i n kuhinja) je b i l podan predlog, da se za letos delav
ke v de l i ln icah in kuh in j i odpovedo f rot i ras t im b r i s a č a m za 
osebno higieno, saj se v e č i n a delavk koplje in t u š i r a doma. Ve
č ina delavk je bi la proti temu predlogu. 

C S I — Ivan Puc 
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Mladi o sebi, svojih problemih, nalogah in perspektivah 

Nagradili smo odličnjake 
15. junija je zaključila obvezno 8-letno osnovno šolo generacija otrok 

večinoma rojenih 1.1973, 24. junija pa še generacija srednješolcev. Za pribli
žno 2 % občanov — tokrat najmlajših — se je tako bolj ali manj uspešno za
ključilo pomembno življenjsko obdobje, pred njimi je prelomnica, ko si išče
jo svoje mesto v poklicu in v življenju. 

Največ možnosti vključitev v na
daljnje izobraževanje imajo gotovo 
odličnjaki, tako tisti, ki so z odličnim 
uspehom zaključili osnovno šolo kot 
tisti, ki so bili odlični v srednji šoli. 

Zlasti osnovnošolcem pa zaradi 
tega ni veliko lažje, ker je naša 
osnovna šola splošno izobraževalna 
šola in je odličen uspeh v veliki meri 

rezultat splošne prizadevnosti in v 
manjši meri rezultat nadarjenosti za 
eno samo področje. 

Za osnovnošolce, odlične vseh 
8 let, ter za srednješolce, ki so bili 
odlični 4 leta, je bil 24. junija letos 
petič organiziran sprejem v Kosovi 
graščini. Sprejela jih je podpredsed
nica IS Skupščine občine Jesenice 

Delo glasbenega krožka na CSUI 
Kaj mladim pomeni glasba? 
Zelo veliko. Sprostitev, čustveno 

doživetje, pomirjevalo, glasba je ra
ven ljubezni, je sproščanje človeko
vega duha, življenje, pijača. 

Tudi na našem centru se mladi 
ukvarjajo z glasbo. Igrajo, plešejo in 
pojejo. Orkester, ki ga obiskuje de
vetnajst dijakov, vodi Sandi Bur-
keljc. Igrajo glasbo, ki je vzeta iz ze
lo znanih filmov, in glasbo, ki je pri
merna za vsako uho. O orkestru na
ma je nekaj povedal njihov vodja. 
• Sandi, si ti že od vsega začetka 
vodja v orkestru?« 

»Ne, najprej je bil naš vodja Janez 
Kirin, ko pa je odšel na služenje vo
jaškega roka, sem njegovo nalogo 
prevzel jaz.« 

>Je bilo delo orkestra ob ustanovi
tvi drugačno, kot je sedaj?« 

»Ja, najprej nas je bilo le sedem in 
tudi glasba, ki smo jo igrali, je bila 
veliko bolj resna.« 

»Kaj igraš ti?« 
>• Trobento.« 
Igraš samo pri šolskem orek-

stru?« 
»Ne, igram še pri Pihalnem orke

stru jeseniških železarjev.« 
»Ti vaje vzamejo veliko časa?« 
• Zelo veliko, saj vadim šest ur na 

dan.« 
»Kako pa je z organizacijo vaj v 

soli?« 
»Vadimo večkrat na teden že ob 

sedmih zjutraj. Zato tudi večkrat 
manjkamo pri pouku.« 

•Kako učitelji gledajo na vaše izo
stanke?« 

«... z leve proti desni.« 
•Bi rad še sam kaj povedal za ko

nec?« 
.Rad bi se zahvalil Pihalnemu or

kestru jeseniških železarjev, ki nam 
v gledališču odstopi prostor za vajo.« 

Povsem drugačno glasbo pa igrajo 
fantje ansambla Bivalsi. 

»Boštjan Šelar, ti si njihov vodja. 
Je to težka naloga?« 

»Sploh ne, saj si vse delo razdeli
mo.« 

»Kje vadite?« 
»S prostorom za vaje imamo ved

no probleme. Začeli smo na podstre
šju bloka, kar pa sosedom ni bilo 
preveč všeč. Nato smo se preselili v 
mladinsko sobo na Javorniku, kjer 
pa tudi ni bilo tako, kot bi moralo bi

ti. Sedaj je lažje, ker ne vadimo več 
toliko.« 

»In nastopi?« 
»Igramo na centru, na osnovnih 

šolah, nastopali pa smo že tudi v ho
telu Belcijan.« 

»Kaj pa načrti za prihodnost?« 
»Čez počitnice bomo igrali pri 

Zdenki na Javorniku, za naprej pa 
še ne vemo.« 

»Kako usklajujete delo v šoli z 
igranjem?« 

»Z malo potrpljenja se da narediti 
mnogo. Učitelji nas razumejo in 
nam dovolijo, da dan pred nastopom 
manjkamo pri pouku. 

»Ste že imeli kakšen prijeten do
godek?« 

»Da. Na nekem nastopu se nam je 
zgodilo, da se bobnarju ni dalo igra
ti. Zamenjal ga je mlajši brat, ki ima 
šele štirinajst let. Odziv publike je 
bil enkraten.« 

Nova skupina, ki je bila ustano
vljena šele maja letos, pa se imenuje 
Lindohn. Njen vodja je Haris Hatič. 

»Haris, od kod ime?« 
»Zanj smo se odločili slučajno.« 
»Kakšno glasbo igrate?« 
»Rokovsko glasbo s poudarkom na 

metalu. Najraje pa imamo balade.« 
»So bili začetki težki?« 
»Da. Najprej smo vadili v Lescah. 

Ker pa nismo vedeli, da je treba vaje 
prijaviti, smo zašli v težave. Rad bi 
se zahvalil prof. Peratovi, k i nam je 
v teh težavah zelo pomagala. Poma
ga pa nam tudi pri organizaciji vaj 
na šoli.« 

Na šoli pa je še veliko glasbeni
kov, ki se vključujejo v naše šolske 
prireditve. Maja Zupan je ob klavir
ju pomagala pevskemu zboru pripra
viti marsikatero pesem, pripravljala 
pa je tudi solistične nastope. 

Obstajala pa je tudi plesna skupi
na Hevy, v kateri so plesala štiri de
kleta, a je zaradi nezanimanja raz
padla. Kljub temu se je ob koncu šol
skega leta formirala plesna skupina 
na družboslovni usmeritvi. Idejo in 
pobudo je dal profesor Kavčič in 
učenka Petra Buštin. 

Jeseniška občina je pobratena s 
trboveljsko, kjer imajo močno ple
sno skupino. Lepo bi bilo, da bi se z 
njimi povezali in priredili skupen 
nastop. Polona Ropret in 

Meta Potočnik 

Maruša Drolc, ki je v svojem nago
voru poudarila, da prizadevne stro
kovnjake potrebujemo na vseh po
dročjih, da na vseh področjih priča
kujemo, da se bodo mladi po konča
nem šolanju z vsem znanjem vklju
čili v združeno delo in usmerjali raz
voj vseh strok in celotne-družbe. Po
manjkanje strokovnjakov namreč 
najbolj hromi naš razvoj, zato prav 
od odličnjakov pričakujemo, da bodo 
bolj temeljito študirali, bolj ustvar
jalno delali, ko bodo študij zaključili 
ter dosegli z bolj ustvarjalnim delom 
boljše uspehe. 

V osnovni šoli je bilo 8 let odličnih 
11 odstotkov vseh učencev (skupaj 
45 učencev) še nadaljnjih 27 (6 %) pa 
je bilo odličnih v 8. razredu, niso pa 
bili odlični vseh 8 let. 

Še večji uspeh pa je biti odličen v 
srednji šoli, zato naj te odličnjake 
naštejem poimensko: naravoslovno-
matematična usmeritev Karla Ber-
talanič, Simona Bertalanič, ki sta se 
posebej izkazali tudi s tem, da sta si
cer 12-letno šolanje zaključili v 11 le
tih, Katarina Smolej, Maja Zupan: 
strojna usmeritev Borut Anderle, Vi 
da Mesec (odlična vseh 12 let), druž
boslovna usmeritev — Helena Šolar 
in Marjana Drolc (tudi odlična vseh 
12 let), zdravstvena usmeritev — 
Branka Laslo. 

Odličnjaki so prejeli knjižne na
grade (prispevali sta jih občinska 
izobraževalna skupnost in skupščina 
občine Jesenice). 

Predlagani bodo za štipendije za 
nadarjene učence, prav pa bi bilo, da 
bi jih povabile delovne organizacije 
ter jih vključile v kadrovsko štipen
diranje in skrbele, da se njihova na
darjenost in prizadevnost ne bi izgu
bila v sivem povprečju naše družbe. 

Odličnjakom čestitamo in jim želi
mo še veliko uspeha. 

M . Malenšek 

PRIPRAVLJENOST 
JE VEDNO BOLJŠA 
KAKOR GOLO PRIČAKOVANJE 

(TITO) 

Imobilizacija v vojni kirurgiji 

Metoda imobilizacije je znana kot zdravljenje poškodb gibalnega 
aparata. Poznamo dvoje vrst imobilizacij: transportna in terapevtska 
imobilizacija. Namen transportne imobilizacije je, da ob evakuaciji ra
njencev zmanjšamo bolečino in upočasnimo širjenje infekcije. 

Transportno imobilizacijo uporabljamo pri naslednjih poškodbah: 
— odprtih in zaprtih prelomih, 
— pri poškodbah sklepov, 
— večjih poškodbah mehkega tkiva, 
— poškodbah krvnih žil, 
— poškodbah zunanjih živcev, 
— zmečkaninah in takrat, ko je nastala plinska gangrena. 
Terapevtska imobilizacija je sestavni del kirurške pomoči, ki se 

namesti po kirurški obdelava poškodbe. Namen takšne imobilizacije 
je, da omeji premikanje poškodovanega dela okončine; mora biti stal
na, stabilna in omogočiti mora prosto aktivnost neprizadetim sklepom. 
Poznamo mavčno imobilizacijo z vsemi njenimi možnostmi, tako v mi
ru kot v vojni. 

Sklep 

Vojna medicinska doktrina je skupek dveh osnovnih činiteljev: 
vojnega in medicinskega. Vojni činitelj predstavlja tehniko in oboroži
tev, strategijo in taktiko vojnih operacij. Medicinski činitelj je sestavi
na dosežkov medicinske znanosti, sanitetne opreme in stopnje pripra
vljenosti strokovnih kadrov. Vojni činitelj zastavlja naloge, medicinski 
pa omogoča, da se te naloge izpolnijo. Vojni činitelj je odločilen in naj
pogosteje določa medicinske metode in postopke v vojni. Izbira metod 
ni odvisna od medicinskega znanja zdravstvenih in sanitetnih kadrov, 
temveč od določene borbene situacije in značaja vojne nasploh. 

Vsa umetnost vodenja vojno sanitetne službe je v izbiri kirurških 
metod v dani taktični operaciji. Nasploh pa se medicina sproti prilaga
ja vojnim operacijam (poškodbe atomsko-biološko-kemijskega pore
kla). 

Šolska naloga ob koncu osemletnega šolanja: 

Kam, oblaki preko polja, kam? 
Počasi smo pricapljali do razpotja 

med osnovno in srednjo šolo. Vsak 
ima svojo željo, vendar marsikatera 
želja ne ustreza učnemu uspehu. 

Počasi se misli sprehodijo do za
četka srednje šole pa vse do konca 
življenja. Za nami so lepa leta. Ver
jetno bo vsem žal, ko jeseni ne bomo 
več sedli skupaj, ampak bomo raz
kropljeni in osamljeni kakor zapoz
nele lastovke pozne jeseni. 

V srednji šoli si bomo kmalu našli 
prijatelje, vezi osemletke se bodo ra
zrahljale. Marsikdo se bo odločil za 
šolo, ki ni v domačem kraju, in zato 
se bomo zelo poredko videli. Nekaj 
nas bo nadaljevalo šolanje tudi sku
paj. Sedaj, ko smo dobili gradivo za 
izpite, mislim na mesec junij. Takrat 
bomo natančno vedeli, ali smo spre
jeti v srednjo šolo, ki smo si jo izbra
li, ali ne. Spreletava me srh, če samo 
pomislim, da nas je za v naravoslov-
no-matematično smer kar za cel ra
zred preveč. Torej, sprejemni izpiti 
so neizogibni. Sedaj se mi v glavi 
porodi vprašanje: »Kaj pa, če spre
jemnega izpita ne naredim, kam po

tem?« Odgovora na to vprašanje ne 
najdem, saj je v vseh šolah, ki me ve
selijo, dosti učencev preveč. Potem 
premišljujem, ali bom zmogla po 
srednji šoli še šest let študirati na 
fakulteti, saj medicina ni lahka 
stvar. Dobro, naredim naravoslovno, 
naredim fakulteto, a kje bom dobila 
službo? Mogoče bom od domačega 
kraja toliko oddaljena, da se bom 
morala seliti še tja. Potem je treba 
osnovati družino, dobiti stanovanje. 
Ali bom imela tolikšna finančna 
sredstva, da bodo zadostovala za po
trebe družine. 

Vem, mislim malo preveč naprej, 
vendar ni drugega izhoda. A kdo ve, 
lahko nas jutri doleti katastrofa. Vse 
naše sanje se bodo razblinile v borbi 
za golo preživetje, v kateri bo zma
gal najodpornejši. Lahko samo upa
mo, da še dolgo ne bo do ničesar pri
šlo. 

Poslušam glasbo. Spet mi misli 
blodijo sem in tja in ne najdejo ob
stanka. Še enkrat mi ustnice pona
vljajo besedo "sprejemni izpit«. Zo
pet me spreleti srh, ko se spomnim 
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Portreti jugoslovanskih 
mojstrov fotografije 

Pavič v naravi išče in najde široke 
možnosti umetniškega 

samopotrjevanja 

Mojster Pavič beleži stvarno stanje v nara
vi ter vnaša svoj odnos in pristop V fotografi
jo. Tako njegova fotografija pridobiva huma
nitarno vrednost, s tem pa je reduciran čisti 
faktografski zapis objekta. 

Pavič strogo razmišlja o perspektivi, hori
zontalah, diagonalah, geometriji kompozicije 
in razporeditvi težišča na posnetem motivu. 
Razumsko se izogiba statičnosti, v fotografijo 
vnaša ritem in dinamiko kompozicije. V nara-
'•'i se poskuša približati in prodreti v najbolj 
drobne pore lesa, zemlje ali kamenja s tem, 
da nam odkrije njihovo strukturo. Razumsko 
študira strukturo lesa, kamenja in kovine..Ti 
elementi dobijo na njegovih fotografijah spe
cifično težo in otipljivo sestavo. Kamen je 
grob in oster, les je v kontrastih svetlo temen, 
podoben Durerjevim grafikam. Struktura 
zemlje dobiva svoj obraz, je spokana in suha. 

Kljub temu, da je mojster izjemno dovze
ten za pejsaže, se njegovo zanimanje ni usta
vilo tukaj. Pavič kot fotoreporter je ustvaril 
niz ciklov iz povojne gradnje — M i gradimo. 
Proga, S polno paro, ki so dobile že dokumen
tarno vrednost. 

Kljub temu, da živi v Zagrebu, kjer je tudi 
član foto kluba, ga še vedno vznemirja nara
va. Ostaja njen oboževalec, zato ga po smeri 
upodabljanja uvrščamo v foto umetnike poeti
čnega realizma. 

Dragoljub Tosič: Prodajalec z Baščaršije 
Dragan Tosič 

Dragan Tosič pripada generaciji ioto ume
tnikov, ki stalno razstavlja. Rojen je leta 1936 
v Subotici. Diplomiral je na prvi stopnji fizike 
v Beogradu- S fotografijo se ukvarja že od le
ta 1954. Do sedaj je sodeloval na tristo doma
čih in mednarodnih razstavah. Prejel je čez 
sto petdeset plaket in medalj, nagrad in di
plom. Je na lestvici najdejavnejših jugoslo
vanskih razstavljaleev. 

V svojih fotografijah prikazuje navaden 
svet, odkriva vsakodnevne lepote in potrebe. 
Njegov ambient so mestne ulice, posebej beo
grajske, ki so neizčrpen vir navdihov pri 
ustvarjanju sodobne življenjske fotografije. 
Kot ravnotežje pisanemu mestnemu življenju 
se mojster sooča tudi s planinskimi pejsaži. 

V svojih stvaritvah je vedno izviren, pos
nete filme v laboratoriju še grafično obdela. 

Kamera Dragana Tosica še zdaleč ni izčr
pala vseh možnosti fotografskega izraza. Vsa
ka fotografija ima vsebino in moč izjemne iz
povedi. Dragoljub Tosič: Portret N. D. 

na vse, ki čakamo na sprejem za na
daljnje šolanje. Nekaj govorijo, da 
bosta v naravoslovni dva razreda, a 
na to se ne smemo zanašati. 

»Kam oblaki — moje misli, 
le kam?« Begajo v nadaljnih 
petnajstih letih, za katera 
vem, da bodo težka, a upam, 
da jih bom uspela uspešno 
prebroditi. 

učenka 8. c razreda 
osemletke, ID 

Vtisi s srečanja 
Prežihovcev 

Vsako leto imajo vse osnovne šole, 
ki se imenujejo po pisatelju Prežiho-
vem Vorancu, tradicionalno srečanje 
Prežihovcev. Srečni sva bili, da so 
naju izbrali v delegacijo, ki je letos 
zastopala našo šolo v Bistrici pri 
Lendavi. 

Za nastop smo pripravili šaljivo 
igro. Zjutraj smo se vsi razigrani 
»vkrcali« v avtobus in se odpeljali 
proti Lendavi. V Ljubljani so se nam 
pridružili še tamkajšnji Prežihovci. 
Skozi okna smo si ogledovali pokra
jino in se veselili prihoda v Bistrico. 
Domačini so nas v šoli pogostili z do
brim kosilom in že po njihova gosto
ljubnosti sva ugotovili, da tam živijo 
zares prijazni, odprti ljudje. Vsi smo 
bili nestrpni, pri katerem vrstniku 
bomo preživeli nekaj prijetnih uric. 
Pred šolo smo se z njimi spoznali in 
odšli na njihov dom. Večinoma smo 
se vozili s kolesi, saj jih imajo tam 
pri vsaki hiši na razpolago. 

Pred nastopom smo videli prek
murskega pozvačina, ki je s pozva
njanjem vabil vaščane na kulturno 
prireditev v zadružni dom. Na pro
slavi je vsaka šola predstavila del 
svojega življenja. Učenci so zaigrali 
razne skeče, deklamirali pesmi, risa
l i in nam opisali zgodovino svoje šo
le in okolice. Tam smo se srečali celo 
z zamejskimi Slovenci iz Doline pri 
Trstu in Doberdoba. 

Na izletu, drugi dan, se nama je 
zdela najbolj zanimiva tristo let sta
ra mumija Hadika v cerkvi Sv. Troji
ce. V Filovcih smo si ogledali tipično 
prekmursko domačo obrt, lončar
stvo. Za zaključek našega obiska 
smo se zabavali na pikniku ob reki 
Muri. Po tako prijetnem vzdušju 
smo se kar težko posedli v avtobus, 
da bi se odpeljali proti domu. 

Na srečanju sva spoznali veliko 
vrstnikov, s katerimi sva se spoprija
teljili. Izmenjali smo si naslove, da 
si bomo lahko dopisovali in na ta na
čin še bolj spoznali Prekmurje. 

Jana Skube in Nuša 
Lavtižar, OŠ Prežihov 
Voranc 
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Posvet Sveta ZSMS SOZD 
Slovenske železarne 

0 vlogi in učinkovitosti 
sindikata 

V dneh od 24. do 26. junija smo se delegati KS ZSMS Železarne Jesenice 
udeležili posveta Sveta ZSMS SOZD Slovenske železme, ki je bil v Rim
skem vrelcu, organizator posveta pa je bila ZSMS Železarne Ravne. 

meznimi članicami je slabo, prav ta-V uvodnem delu bi najprej pove
dala nekaj o samem svetu ZSMS. 
Nekateri mogoče ne veste, da je naj
višje koordinacijsko telo ZSMS 
SOZD Slovenske železarne Svet 
ZSMS. Svet je bil ustanovljen v letu 
1972, sestavljen pa je iz delegatov 
KS ZSMS in 0 0 ZSMS delovnih or
ganizacij, članic SOZD Slovenske 
železarne, ter predsednikov KS 
ZSMS in OO ZSMS, skupaj torej 
petnajst članov predsedstva Sveta. 
Svet je telo, ki koordinira delo na ra
vni SOZD. Programske usmeritve 
dela Sveta ZSMS SOZD izhajajo iz 
kongresnih usmeritev slovenskega 
in jugoslovanskega mladinskega 
kongresa. Trenutna gospodarska si
tuacija zahteva od mladih v SOZD 
Sloenske železarne, da se kar naj
bolj aktivno vključijo v razreševanje 
le-teh skupaj z ostalimi dejavniki 
SOZD, kajti kopičenje problemov 
lahko samo še poslabša že nastalo 
situacijo. Ravno zaradi tega mora bi
ti delovanje Sveta ZSMS predvsem 
osredotočeno na še tesnejše sodelo
vanje in povezovanje med OO ZSMS 
in KS ZSMS na ravni SOZD in osta
limi družbenopolitičnimi dejavniki 
in samoupravnimi organi SOZD Slo
venske železarne ter poslovodnim 
odborom. Zavzemati se mora za 
uresničitev investicijske potrošnje v 
vrednosti obračunane amortizacije, 
v prihodnje pa naj bi sodelovali z 
maldimi ostalih železarn Jugoslavije 
s skupnim ciljem krepiti bratstvo in 
enotnost, hkrati pa dati večji pouda
rek tudi izmenjavi delovnih ter osta
lih izkušenj med mladimi. Še večji 
poudarek je treba dati idejnopoliti-
čnemu izobraževanju mladih v 
SOZD z najrazličnejšimi oblikami 
(okrogle mize, seminarji...); aktivno 
vključevati slehernega mladinca na 
vseh področjih dela in življenja, kjer 
je prisotnost mladih potrebna; 
spremljati poslovne rezultate SOZD 
in se aktivno vključevati v razprave 
c njih ter posredovati mnenje baze 
vsem strukturam SOZD Slovenske 
železarne. 

Na posvetu Sveta ZSMS SOZD 
Slovenske železarne so bile teme: 
Delovanje Sveta ZSMS SOZD Slo
venske železarne — povezava med 
KS ZSMS in OO ZSMS, Devetmese
čni programi za izhod iz krize prede
lovalne industrije in Razmere v 
ZSM Slovenije. 

Prva in druga tema sta bili pove
zani, zato smo jih tudi obravnavali 
skupaj. Mladi so zelo kritično ocenili 
delo sveta. Rečeno je, da je delo sve
ta »mlačno«, dogovori so, dejanj pa 
ni. Sodelovanje v svetu med posa-

ko ni čutiti delovanja sveta na osta
lih ravneh SOZD. 

Glas mladih se vse premalo sliši v 
poslovodnih organih in ostalih druž
benopolitičnih organizacijah ter na 
samoupravnih organih na ravni 
SOZD. Svet se vse premalo vključu
je v razprave o problemih, ki so in ki 
bodo najbolj prizadeli prav nas, mla
de. Cilji sveta so preveč splošni, ni 
nobenih konkretnih nalog in rokov, 
vse je preveč posplošeno. Kritično so 
ocenili tudi sestanke sveta, saj gra
diva takorekoč ni, ali pa ga dobijo 
šele na seji, tako da ne delegat ne 
predsednik nimata mnenja baze o 
točkah dnevnega reda in lahko govo
rita le v svojem imenu. 

Postavlja se vprašanje, kaj je svet 
naredil od lanskoletne decembrske 
programsko-volilne konference? De
lo sveta je vse preveč neaktivno, saj 
razen sej, ki pa nimajo nikakršnega 
učinka, ni naredil ničesar. Mladi iz 
posameznih kolektivov se med seboj 
gledamo vse bolj povprek, ne ukvar
jamo se s problemi, ki nas tarejo in 
ki se bodo v prihodnje še bolj poka
zali in bodo še bolj pritiskali na mla
de. 

Majsko srečanje mladih smo zdru
žili s srečanjem železarjev SOZD 
Slovenske železarne (zaradi pre
majhnega števila interesentov in 
težkega finančnega stanja), prav ta
ko pa je premajhna udeležba na po
svetih, seminarjih,, okroglih mizah 
ali konferencah sveta. Zamisliti se 
bo treba, kako in na kakšen način 
pritegniti mlade za boljšo udeležbo 
in bolj kritično razpravo na teh obli
kah izobraževanja.^ Vse preveč smo 
tiho, sestajamo se le zaradi tega, ker 
je pač to navada že iz prejšnjih let in 
navado je treba ohranjevati. (Na 
zadnji programsko-volilni konferen
ci smo precej časa porabili za to, da 
smo se zmenili, kdo bo doplačal ra
zliko v ceni avtobusnega prevoza na 
srečanje mladih črne metalurgije 
Jugoslavije, kot da ne bi imeli dru
gih problemov.) V razpravi je bilo 
poudarjeno, da svet je potreben, da 
mora delovati, da pa se vse premalo 
ukvarja s kongresnimi usmeritvami 
in svojim programom dela. Rečeno 
je tudi bilo, da če mislijo člani sveta 
še naprej delovati tako »mlačno«, ta
kega sveta ne potrebujemo več. V 
nadaljevanju so mladi iz železarn in 
ene predelovalne delovne organiza
cije, članic SOZD, govorili o svojem 
delovanju in problemih v svojih sre
dinah itd. Mnenja so bili, da so pro
blemi enaki, da pa so rešitve teh pro

blemov ' morda nekoliko drugačne. 
Svet ZSMS bi moral skrbeti, da bi se 
ta mnenja uskladila in prenesla na 
poslovodne in druge organe na ravni 
SOZD. 

Tako je bilo v razpravi veliko kri
tik na delo sveta, kako pa bo delo po
tekalo naprej, pa naj se odločijo čla
ni sveta, saj s takim delom nima 
smisla nadaljevati. 

V nadaljevanju si mladi niso znali 
pojasniti, ali je svet take organizaci
je, kot je SOZD, tako malo važen, da 
se niti predsednik poslovodnega od
bora SOZD niti predsednik republi
ške konference ZSMS, ki sta bila po
vabljena na posvet, nista mogla ude
ležiti le-tega niti opravičiti svoje od
sotnosti ali vsaj poslati namestnika. 
Mnenje je bilo, da naj se zahteva pi
smena obrazložitev R K ZSMS glede 
neudeležbe na posvetu. Mladi • so 
sprejeli tudi nekaj odločitev: razme
re v svetu se morajo popraviti, o de
lovanju sveta naj bi pisali tudi v gla
silih organizacij, ki so združene v 
SOZD (vsaj enkrat mesečno), da ve
mo, kaj dela, zahteva naj se gradivo 
šestmesečnega poslovanja članic, ki 
naj se skupaj z vabilom dva tedna 
prej pošljejo na K S ZSMS in OO 
ZSMS, kjer naj se obravnavajo, de
legati pa naj bi prišli na sejo s kon
kretnimi pripombami. 

Pri zadnji temi smo govorili o delu 
R K ZSMS. V razpravi je poročilo de
la R K ZSMS in pa predlogi evidenti
ranih kandidatov za novo vodstvo 
R K ZSMS. Mladi so pripomnili, da 
je odnos R K ZSMS do mladih SOZD 
vse preveč »ignorantski« (saj so neo
pravičeno izostali tako s program
sko-volilne konference kakor tudi na 
posvetu, čeprav so obakrat potrdili 
udeležbo), zahtevali smo pismeno 
obrazložitev, zakaj tak odnos in za
kaj se nočejo udeleževati naših oblik 
izobraževanja. Tak odnos do mladih, 
k i so med drugim tudi člani Zveze 
socialistične mladine Slovenije, je 
neodgovoren. 

Na koncu smo podprli delo Odbora 
za varstvo človeTcovih pravic v zade
vi Janša, Tasič in Borštner. 

S tem smo posvet zaključili v upa
nju, da se bo delo Sveta ZSMS 
SOŽD Slovenske železarne v prihod
nje izboljšalo, da se bo udeležba na 
raznoraznih posvetih, seminarjih, 
okroglih mizah, izboljšala in da bodo 
mladi bolj odkrito in javno govorili o 
svojih konkretnih problemih in 
predlogih ter da se bo delo sveta ka
kor tudi delo posameznih K S ZSMS 
in 0 0 ZSMS čutilo tudi v ostalih 
družbenopolitičnih organizacijah, 
poslovodnih organih, samoupravnih 
organih in skupnostih na ravni orga
nizacij združenega dela kakor tudi 
na ravni SOZD in Združenja črne 
metalurgije Jugoslavije. fj g 

Na mladinski delovni akciji tudi vojaki 
V soboto, 25. junija, je bila v naši železarni mladinska delovna akcija, 

na kateri so prvič sodelovali tudi vojaki vojne pošte Radovljica. Mladim že-
lezarjem so pomagali pri demontaži ozkega tira pri plavžih. Kako akcija po
teka, kakšni so njeni rezultati in kakšni so bili vtisi vojakov, nam je poveda
la predsednica komisije za mladinsko prostovojno delo pri koordinacijskem 
svetu ZSMS, Sabina Hadžisulejmanovič. 

Na sobotni delovni akciji bi morali 
sodelovati tudi pionirji, vendar o ak
ciji niso bili pravočasno obveščeni. 
Sodelovali pa so tudi športniki ko

šarkarji, vendar večinoma le v do
poldanskem času. 

Db sedaj so brigadirji naredili pri
bližno polovico predvidenega dela in 
načrtujejo, da bodo akcijo zaključili 
do 16. julija. Na to zaključno akcijo 
bodo povabili tudi vojake in podelili 
različna mladinska priznanja za pro
stovoljno mladinsko delo. Vojaki so 
bili nad takim načinom sodelovanja 
navdušeni, zato bodo še sodelovali, 
predvsem ob sobotah, ko imajo več 
prostega časa. Mladi železarji načr
tujejo, da se bo njihovo sodelovanje 
z vojaki še okrepilo, saj v popoldan
skem času po akciji pripravljajo ra
zlične športne aktivnosti. 

Čeprav je akcija zanimiva in druž
beno zelo koristna, je bil odziv mla

dih iz Železarne zelo slab, saj na ak
cijo hodijo vedno isti. Verjetno je 
vzrok za to tudi. slaba obveščenost, 
čeprav lahko mladi vse informacije 
dobijo pri sekretarju KS ZSMS Žele- -
zarne. 

Sabina je predsednica komisije za 
MDA približno eno leto. V komisiji 
je že prej delovala kot član; ko pa je 
prejšnji predsednik komisije odsto
pil, so člani kljub temu, da Sabina ni 
imela veliko izkušenj, sprejeli njo. 
Pravi, da j i člani komisije pri delu 
veliko pomagajo, zato nima večjih 
težav. 

Tudi delovne in mladinske dolžno
sti Sabina zlahka vsklajuje, saj pra
vi, da ima redno delo vedno pred
nost, šele potem je mladinska aktiv
nost. Čeprav j i mladinsko delo zapol
njuje skoraj ves prosti čas, se ne pri
tožuje in že razmišlja, kaj mladi že
lezarji še lahko naredijo. Tako si se
daj veliko prizadevajo, da bi mladi 
železarji imeli tudi svoje prostore za 
druženje. 

Lilij ana Kos 

Sabina Hadžisulejmanovič 
(foto: Irena Kučinaj 

Skupščina in družbenopolitične organizacije krajevne skupno
sti Dovje-Mojstrana 

vabijo vse krajane 
na spominsko slovesnost v počasitev 

dneva borca 

h kurirski postaji nad Sedučnikom v nedeljo, 3. julija, ob 11. uri. 

merah. Na tej osnovi podpiramo 
predlog usmeritev za nadaljnje delo
vanje sindikata in se zavzemamo, da 
si sindikat v celotnem družbenopoli
tičnem sistemu izbori tak položaj, da 
bomo lahko uresničevali sprejete 
odločitve in naloge, ki so pred nami 
To razmerje je potrebno opredeliti -. 
ustavnih, zakonskih in samouprav 
nih normah, kajti praksa in življenje 
sta nas pripeljala do spoznanja, da 
formalno opredeljevanje razmerij de 
sindikata in samo globalno oprede
ljevanje do pobud in stališč lahko 
predstavlja hudo oviro pri uve
ljavljanju njegove vloge od delovne 
organizacije do skupščine. Zato me 
nimo, da je ob obilici danih usmer: 
tev potrebno najprej pristopiti r. 
konkretizaciji nalog sindikata za go
spodarsko in družbeno prenovo. 

V razpravi je bila potrjena tud: 
ugotovitev, da je temeljni pogoj za 
uresničevanje in krepitev vloge Zve
ze sindikatov v političnem sistemu 
tudi kadrovska in akcijska usposo
bljenost. Zato je nujno, da vprašanju 
kadrovanja posvečamo bistveno več 
pozornosti, zlasti za vodstva osnov
nih organizacij, kajti popolnoma ja
sno nam je, da se bitka za uveljavlja
nje usmeritev in stališč pričenja \ 
osnovnih organizacijah sindikata, 
rezultat pa je v veliki meri odvisen 
tudi od usposobljenosti nosilcev 
funkcij. Zato se zavzemamo za pri
merne oblike usposabljanja, hkrati 
pa ocenjujemo, da dveletni mandat 
za predsednike in člane izvršnih od
borov ne ustreza, zato predlagamo j 
da se pripravijo in dorečejo pravila 
za izvajanje kadrovske politike, tako) 
da bodo v vodstvih sindikata delavci, 
ki uživajo zaupanje in imajo sposob
nost in voljo za razreševanje nalog 
in zahtev svojega članstva. 

V naših razpravah je bilo poudar
jeno tudi: 

1. Osnovne organizacije sindikata 
je potrebno okrepiti tudi materialno, 
zato se zavzemamo za delitev sindi
kalne članarine v korist osnovnih or
ganizacij, zato naj se na novo pripra
vi predlog in da v razpravo. 

2. Glede vprašanja stavke ko; 
oblike boja za delavske pravice se 
zavzemamo za njeno pravno uvelja
vitev v ustavi, obenem pa podpiramo 
prizadevanja za čim boljšo dogradi 
tev pravil. 

3. V zvezi s prestrukturiranjerr. 
gospodarstva in premeščanjem de
lavcev predlagamo, da se preverijo: 
možnosti dokupa let (enega ali veči 
in odpravijo nekatere neskladnosti o 
prostovoljnem podalševanju dela na 
določenih benificiranih nalogah. 

Na koncu želimo poudariti, da je ' 
obstoječem sistemu družbenoeko
nomskih odnosov sindikat njegov se 
stavni del in ne alternativa, zato je 
življenjskega pomena, da ga neneh
no prilagajamo in dograjujemo. Ob 
zaostrovanju družbenopolitičnih :r. 
gospodarskih razmer postaja vedr.c 
bolj očitno, da potrebujemo organi
zacijo delavcev, ki bo sposobna najti 
izhod iz krize. 

S temi pripombami iz naše razpra
ve želimo Jeseničani prispevati svoj 
delež k prenovi sindikata, ki mora, 
težišče svojega delovanja usmeriti k 
delavcem in se z novimi metodam: 
usposobiti za hitrejše in uspešnejše' 
reševanje aktualne problematike.-

Kokile (foto: Irena Kučina) 
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V petek, 24. junija, je bila v Ljubljani razširjena seja republiškega sveta 
Zveze sindikatov Slovenije. V tej številki glasila objavljamo razpravo Eda 
Kavčiča, delegata iz Železarne in občine Jesenice. 

»Sem delegat iz delovne organiza
cije Železarna Jesenice, kjer smo de
lavci že v petdesetih letih med prvi
mi v Jugoslaviji potrdili svojo pri
pravljenost, da prevzamemo vsa bre
mena in odgovornosti za smotrno 
upravljanje in gospodarjenje z druž
benimi sredstvi. Takrat smo brez 
mnogo omahovanja zaupali v lastno 
sposobnost, zavedali pa smo se, da je 
sistem socialističnega samoupravlja
nja možen le. če bo vanj aktivno 
vključen sleherni delavec in občan. 

Z razvojem samoupravljanja je 
svojo potrditev doživela tudi ugotovi
tev, da sistem socialističnega samo
upravljanja predstavlja tudi negaci
jo »monopola oblasti«. Zaupanje in 
zaverovanost v moč podružbljanja 
splošnih in skupnih interesov je po 
tradiciji globoko vkoreninjeno v za
vesti jeseniškega delavstva, čeprav 
je danes to zaupanje nekoliko oma
jano. Z razraščanjem etatizmov na 
vseh ravneh sta tudi naša volja in 
motiviranost močno upadli. Vendar 
to še ne pomeni, da smo vrgli puško 
v koruzo, kajti v sindikatih se zave
damo pomena krepitve samouprav
nega, materialnega in socialnega po
ložaja delavcev, zato smo si tudi v 
jeseniškem združenem delu delavci 
enotni, da s predpisovanjem neučin
kovitih in linearnih administrativ
nih ukrepov ne moremo ozdraviti 
našega gospodarstva. Tudi Železar
na, kot mnoge druge delovne organi
zacije, se ta čas bori z rdečimi števil
kami. Zaradi neuspešnega gospodar
jenja in administrativnih ukrepov so 
v zelo neugodnem položaju tudi 
družbene dejavnosti. Njihov položaj 
je v naši občini toliko bolj pereč, ker 
Železarna ustvarj a okoli 60 % dohod
ka, preostali del gospodarstva obči
ne pa ne prenese obremenitev, ki na
stajajo zaradi naraščajočih izgub. 
Zato danes tudi na Jesenicah po
stavljamo v ospredje vprašanje, 
kako iz nastalih težav in krize, ki je 
prizadela proizvodnjo, naše odnose 
in zaupanje v številne ukrepe, s ka
terimi se soočamo že nekaj časa. 

Iskanje novih programov in poso
dabljanje proizvodnje na Jesenicah 
sovpada s pridobitvijo novih naprav 
za proizvodnjo jekla v Jeklarni 2. Tu 
smo dosegli nivo sodobnih proizva
jalcev jekla v Evropi, kar hkrati po
meni energijsko cenejšo, ekološko 
čistejšo in humanejšo proizvodnjo 
specialnih jekel, s katerimi pokriva
mo domače potrebe, četrtino te pro
izvodnje pa namenjamo za izvoz. 
Lahko rečemo, da je ta investicija 
vnesla v našo dolino precej optimiz
ma za prihodnost Jeseničanov in 
okoličanov, pa čeprav smo bili v času 
izvajanja te investicije izpostavljeni 
izredno kritični presoji slovenske 
javnosti. Danes je jeklarna zgrajena 
in, kar je najbolj pomembno, daje 
pričakovane rezultate. Doseženi re
zultati so vzpodbudni, žal pa se zaen
krat še ne kažejo v zadostni meri tu
di v rezultatih našega poslovanja. 

Odpravljanje žarišč ekonomske in 
družbene krize se kljub vsemu še 
nadalje zaostruje, zato podpiramo 
sklepe in stališča 13. seje Republi
škega sveta Zveze sindikatov Slove
nije, kjer se ne glede na raznolikost 
interesov zavzemamo za takšne 
ukrepe, ki bodo z ekonomsko moti
vacijo in ne z administrativno prisilo 
ali omejevanjem spodbujali dobre 
gospodarje k še boljšim rezultatom. 

Majske ukrepe sprejemamo kot 
odločen poizkus prenove in ozdravi
tve našega gospodarstva, ki s svojo 
učinkovitostjo edini lahko ustvari 
primerne pogoje za zadovoljevanje 
naših potreb in želja, obenem pa 
mladim zagotovi zanesljivejšo pri
hodnost. Lahko rečemo, da je v jese
niških sindikatih dovolj trdnosti in 
odločnosti za prehod na tržno gospo
darstvo, za iskanje novih rešitev za 
racionalnejše in produktivnejše po
našanje na vseh področjih, žal pa, 
vsaj zaenkrat, čutimo nemoč za 
spreminjanje razmer, predvsem za
radi pretežno omejitvenih ukrepov 
in neprestanim žuganjem o težkih 
časih, ki se kažejo v upadanju 
življenjskega standarda in nizkih 
osebnih dohodkih. Tu logika odpove
duje, sindikat pa sili v evforično 
iskanje možnosti za preživetje, kar 
pa ne prispeva h končni rešitvi tega 
problema. 

V organih in organizacijah jeseni
škega sindikata že od občnih zborov 
dalje potekajo razprave o vseh aktu
alnih vprašanjih in možnostih na
šega nadaljnjega razvoja na področ
ju družbenoekonomskih odnosov, 
hkrati pa smo našo pozornost name
njali tudi odprtim vprašanjem o po
menu in vlogi sindikata v danih raz-



ŽELEZAR 

Najbolj urejen kraj in potreba po 
dobrem gospodarju 

Turistična zveza Slovenije je pred časom poslala razpis za akcijo Izbi-
rajmo najbolj urejen turistični kraj v Sloveniji. Hkrati so vsa turistična dru
štva in zveze obvestili, da je leto 1988 v znamenju ekologije in turizma. 

Žirovniški Svobodaši pred 
koncem sezone 1987/88 

Glede na to da ČGP Delo in Kom
pas v letošnjem letu ne načrtujeta 
svojih popularnih iger, sta se skleni
la pridružiti omenjeni akciji. Sode
lavci Dela in Kompasa se bodo pri
družili republiški ocenjevalni komi
siji, ki bo vse poletje spremljala po
tek naravovarstvenih aktivnosti in 
presojala urejenost krajev. Vtise in 
ocene bodo v obliki reportaž sproti 
objavljali. Ob zaključku letošnje 
skupne akcije bodo nagradili tisto 
turistično društvo, ki bo za varova
nje in izboljšanje okolja naredila 
največ, pa čeprav se kraj ne bo uvr
stil v finalno tekmovanje. 

V enem od krajev zmagovalcev bo 
zaključna prireditev, kjer bodo pri
pravili tudi ekološko obarvano tek
movalno prireditev. 

Zaradi lažje in objektivnejše pre
soje je turistična zveza zaprosila, 
naj jo turistična društva obveščajo o 

vseh naravovarstvenih aktivnostih 
na svojem področju. 

Turistična društva in zveze vsako 
leto načrtujejo in izvajajo veliko 
skladnih akcij. V tem jubilejnem le
tu bodo posebno aktivni. Svoje člane 
in vse prebivalce so zaprosili za so
delovanje pri urejanju svojih prebi
vališč in drugih predelov narave. 

Razen omenjene pa bo letos pote
kala tudi vseslovenska akcija Išče
mo dobrega gospodarja. V sodelova
nju s Centrom za turistično in eko
nomsko propagando pri Gospodar
ski zbornici Slovenije so povabili k 
iskanju objektov in območij, ki po
trebujejo dobrega gospodarja in lju
di, ki bi to mogli ali želeli postati. V 
zvezi s tem so izrazili željo, da bi se 
predloge poslalo naravnost na ome
njeni naslov in sicer na Turistično 
zvezo Slovenije v Ljubljani. 

Branko Blenkuš 

Žirovniški kutlurni ljubitelji počasi zaključujejo uspešno delovno leto. 
Čeprav so zaradi popravila društvene dvorane na Breznici neke vrste brez
domci, so ob veliki pomoči žirovniške šole stalno delovali mešani pevski 
zbor, moški vokalni oktet in mladinska gledališka skupina. Vaje vseh sku
pin so bile zadnje leto v šolskih učilnicah, nastopi pa v šolski jedilnici in si
rom po Sloveniji. 

Poudarek gostoljublju in 
čistoči 

V četrtek, 16. junija, je bila letna skupščina Gorenjske turistične zveze 
Kranj, na kateri so delegati obravnavali poročila vseh petih občinskih zvez. 

va, v kateri so bili pohvaljeni številni Razen tega je dosedanji predsed
nik Zdravko Črv poročal o delu Go
renjske zveze. Pri tem je poudaril, 
da je delo po turističnih društvih po
membno množično delo, v okviru ka
terega so zelo uspešno vzgajali mla
de in odrasle, mnogo se je storilo za 
polepšanje in varstvo okolice, odda
jale so se sobe za goste, skrbeli so za 
turistično propagandno in informa
cijsko službo ter drugo. Trudili in 
prizadevali so se, da so turistično za
bavne prireditve postale bogatejše 
in da se gostje počutijo pri nas ved
no bolje. Povedal je, da v okviru pe
tih občinskih zvez deluje 48 turisti
čnih društev, ki imajo približno 12 ti
soč članov. Pri tem je posebno po
hvalo izrekel društvu v Lescah, kjer 
se nahaja najlepše urejen kamp v 
Jugoslaviji. V okviru Gorenjske zve
ze delujejo štiri komisije, izdajatelj
ski svet vedno bolj brane revije Go
renjska, komisija za SLO, oddelek, 
ki skrbi za spominkarstvo, propa
gando ter drugo. Pri Gorenjski turi
stični zvezi so tudi v preteklem letu 
kar najbolje sodelovali z medobčin
sko gospodarsko zbornico, Birojem 
za ekonomsko in turistično propa
gando, s sredstvi javnega obvešča
nja in z vsemi družbenopolitičnimi 
organizacijami na tej ravni. Na kon-_ 
cu poročanja se je zahvalil za požrt
vovalno delo številnim članom, pose
bej pa glavnemu tajniku Miranu 
Štefetu. 

Poročilu je sledila obširna razpra-

podmladki na osnovni šolah, poseb
no na Bledu. Omenjen je bil tretji 
gostinsko turistični dan, ki so ga iz
redno kvalitetno pripravili na osno
vni šoli Križe. Oemnjeno je bilo raz
veseljivo dejstvo, da se na gostinsko 
šolo na Bledu vsako leto vpiše več 
domačinov. Upadla je tudi fluktuaci-
ja delavcev v gostinskih poklicih. 
Poudarili so potrebo po nadaljnjem 
večanju števila zasebnih sob za go
ste, pri čemer bi morala družba nu
diti več podpore, saj za investiranje 
v družbene objekte, hotele in podob
no tačas skoraj ni sredstev. Častni 
predsednik Leopold Krese je v svo
jem pozdravnem nagovoru poudaril, 
da so v turizmu najboljša propagan
da nizke cene, kar največja skrb za 
gosta, dobra hrana, čistoča ter gosto
ljubnost. 

Po preteku mandata so za novega 
predsednika izbrali Andreja Babica 
iz Kranja, za podpredsednika pa Ja
koba Štabuca iz Tržiča. Navzoče so 
obvestili o pripravah na srečanje tu
rističnih delavcev Gorenjske, ki bo 
17. septembra v Kranjski Gori. Potr
dili so samoupravni sporazum o 
medsebojnih pravicah, obveznostih 
in odgovornosti, verificirali so okvir
ni program dela in finančni načrt, 
dopolnili statut in v izvršni odbor iz
volili Zdravka Krvino in Ivana Petri-
ča iz škofjeloške občine. 

Branko Blenkuš 

Mešani pevski zbor, ki ga vodi 
Slavko Mežek, si je po septembrski 
krizi uspešno opomogel in tudi letos 
naštudiral program za letni koncert. 
Ta je bil koncem maja na blejskem 
otoku, pevci pa so se na njem doka
zali kot vokalna skupina, kateri kva
liteta počasi, a vztrajno raste. Zbor 
se je predstavil tudi na jeseniški re
viji pevskih zborov in bil izbran za 
samostojni nastop pri Slovencih v 
Avstriji. Tako pevcem kot poslušal
cem bo ostal v spominu koncert v 
cerkvi na Planini pod Golico, kjer so 
Žirovničani zapeli skupaj z baritoni-
stom Jako Jerašem in drugimi glas
beniki. Peli so še v Poljčah, v Bohinj
ski Bistrici, na Grimščah, kjer so vr
nili pevski obisk Almirinemu žen
skemu zboru, in v Šmartnem pri L i 
tiji (tu so se pridružili domačemu 
mešanemu pevskemu zboru Zvon). 
Žirovniški pevci so se udeležili tudi 
tabora slovenskih pevskih zborov v 
Šentvidu pri Stični, ob večerih pa 
spet prepevajo po vaseh v krajevni 
skupnosti Žirovnica. Če se bo zbor 
jeseni pomladil in številčno okrepil, 
ga bo pot nedvomno vodila k še vid
nejšim uspehom. 

Mladinska gledališka skupina je v 
režiji Mateje Koležnik. koreografiji 
Gordane Schmidt — Miškov, ki je 
skupaj s soprogom Žikom pripravila 
tudi sceno in ob glasbenem vodstvu 
Slavka Mežka ponovno presenetila, 
to pot s predstavo Pot okoli sveta. Z 
besedo, plesom in pesmijo so dekle
ta predstavila otroške pesmi 14 na
rodov. Preko G M Slovenije so že 
osemkrat nastopile v Ljubljani, na 
Bledu in doma, čakajo j ih nastopi na 
Koroškem, posebno imeniten pa je 

bil nastop v Nagoldu — tam so dobi
le kar nekaj vabil, da ponovno obiš
čejo naše zdomce. Prejšnji teden so 
se predstavile na srečanju plesnih 
skupin Slovenije na Bledu, jeseni pa 
bo skupina ob siceršnjih ne ' ^pih 
skušala čimprej pripraviti dv<_ ovi 
predstavi na drugačen način. V sku
pino ponovno vabimo korajžne fan
te, ki si doslej niso upali na oder. 

Moški vokalni oktet, pod vod
stvom Marjana Jemca, nadaljuje s 
pogostimi nastopi. V letošnjem letu 
so oktet slišali na Dovjem, ob kultur
nem prazniku na geocentru Sloveni
je na Vačah, s samostojnim koncer
tom so se predstavili v Hotiču. S tre
mi nastopi so počastili žene ob njiho
vem prazniku, spet so zapeli ob po
hodu na Stol, s pesmijo so obogatili 
otvoritev marsikatere likovne raz
stave. Skupaj z dekleti mladinske 
gledališke skupine so se predstavili 
v Nagoldu slovenskim zdomcem in 
domači nemškogovoreči publiki. Na 
nemški turneji so peli še v Miinchnu 

Dom učencev CSUI Jesenice v poletnih 
mesecih in v naslednjem šolskem letu 

V domu učencev CSUI Jesenice imajo v juniju, juliju in avgustu proste 
kapacitete za sprejem prehodnih gostov v enoposteljnih in dvoposteljnih so
bah. Sprejema delavce, zaposlene na Jesenicah ali v bližnji okolici, dijaške 
skupine, skupine športnikov (sprejmejo lahko tudi večje skupine). 

S tem se dom vključuje v popestri
tev ponudbe prenočitvenih kapacitet 
na Jesenicah, ker so cene prenočeva
nja v domu zelo ugodne. 

Dom je tudi v prejšnjih letih, ko je 
bilo med šolskim letom v domu veli
ko dijakov iz vseh krajev Slovenije 
in iz drugih republik, v poletnih me
secih sprejemal na stanovanje de
lavce, ki so opravljali terenska dela 
na Jesenicah in v okolici, skupine 
športnikov in dijakov, kar je tudi fi
nančno pomagalo vzgojnoizobraže-
valnemu delu in aktivnosti doma in 
CSUI. 

V zadnjih letih se je število učen
cev v domu zmanjšalo, tako da sedaj 
nameravajo napraviti anketo med 
dijaki jeseniških in okoliških šol ter 
ugotoviti dejanski interes za bivanje 
v domu. Ugotavljajo namreč, da se 
veliko učencev iz okolice Jesenic, ki 
so večinoma štipendisti, vozi in pov
prečno zgublja tri dragocene ure, ki 
bi jih drugače lahko izkoristili za 
učenje. Posebej neugodna je vožnja 
v jesenskih in zimskih mesecih. 

V domu menijo, da je bila akcija 
za oddajo doma drugemu uporabni
ku nepremišljena, da ni v interesu 
otrok, še manj pa v interesu gospo
darstva, ki bo vse bolj potrebovalo 
dijake s temeljito izobrazbo in ne ti
stih, ki sedaj, tik pred 21. stoletjem, 
večino časa, ki bi ga morali uporabiti 
za učenje in izobraževanje, porablja

jo za potovanje od doma do šole tako . 
kot v devetnajstem stoletju. 

Če bi bila prehrana in njena cena 
v domu urejeni tako kot v vseh dru
gih dijaških domovih na Sloven
skem, bi se veliko število dij akov vo-
začev odločilo za bivanje v domu. 
(Dom učencev v Kranju je v tem šol
skem letu moral odkloniti okoli s'to 
prošenj učencev, Dom učencev na 
Bledu pa tudi ni mogel sprejeti vseh 
učencev, kar vse govori v prid teme
ljitemu razmisleku tudi na Jeseni
cah). 

V domu učencev CSUI informati
vno sprejemajo vloge dijakov, k i bi 

želeli v letu 1988/89 bivati v domu. 
Učenci bodo o sprejemu pravočasno 
obveščeni pred začetkom šolskega 
leta. 

Dom sprejema tudi prijave štipen
ditorjev, ki so zainteresirani za biva
nje svojih štipendistov v domu. 

Prijave lahko oddate vsak dan 
osebno v upravi doma od 6. do 16. 
ure ali po pošti na naslov doma. 

Delavci ter drugi interesenti, k i 
želijo bivati v domu med poletnimi 
meseci, se lahko prijavijo osebno v 
upravi doma od 6. do 16. ure, pisno 
na naslov doma: Dom učencev CSUI 
Jesenice, Kejžarjeva 35, 64270 Jese
nice ali na ^ centra CSUI: 
064-82-171, interna 28. 

Sedanje cene prenočevanja so v 
dvoposteljni sobi 3.300 din in v eno
posteljni sobi 4.900 din. 

(ob podelitvi priznanja za uspešno 
vključitev SŠKD Triglav v akcijo za 
odkup in obnovo Čopove rojstne hi
še), v Trubarjevem kulturnem domu 
v Tiibingenu in v nekdanji Trubarje
vi cerkvi v Derendingenu. S pobrate
nim Nagoldom in okoliškimi indu
strijskimi kraji, v katerih živijo in 
delajo mnogi Slovenci, so naši kul
turniki navezali pristne delovne in 
osebne stike. Ob nedavnem obisku 
nagoldske delegacije v Prešernovi 
rojstni hiši v Vrbi so poudarili željo, 
da nagoldski kulturniki obiščejo na
še kraje. 

Pa se vrnimo k domačim nasto
pom. Oktet je večkrat zapel jeseni
škim železarjem, skupaj s pihalnim 
orkestrom jeseniške železarne je bil 
na srečanju godbenikov treh dežel, 
pel je ob proglasitvi najboljšega 
športnika Gorenjske na Javorniku. 
Do konca sezone so pred njim še na
stopi na srečanju invalidov Gorenj
ske na Jesenicah in na srečanju pla
nincev treh dežel v Dolini pri Trstu, 
19. junija pa so uspešno sezono zao
krožili z letnim koncertom v cerkvi 
sv. Marka v Vrbi. 

Obnova dvorane navidez ne pote
ka najhitreje. Če upoštevamo naraš
čanje cen. pa postane slika druga
čna, saj je bilo doslej v novo opremo 
in potrebni material vloženih za več 
kot staro milijardo din, vrednost 
opravljenih del in v obliki pomoči 
zbranega materiala pa to vsoto real
no gledano podvoji. Računamo, da 
bomo obnovitvena dela ob pomoči 
krajevne in kulturne skupnosti za
ključena do zimske sezone. Ob tej 
priložnost} se želimo ponovno zahva
liti jeseniškemu Gradbincu, pred
vsem pa leski Murki; z razumeva
njem teh dveh delovnih organizacij 
smo v teh nekaj mesecih dobili sicer 
nedosegljivi material in opremo. Fi 
nančno so obnovo dvorane podprle 
še DO: Merkur Kranj — Univerzal 
Jesenice, Gradiš Jesenice, Merkur 
Kranj in Železarna Jesenice. Vsem 
se iskreno zahvaljujemo. V zadnji 
fazi obnove kljub težkim časom ra
čunamo tudi na enkratno pomoč 
krajanov, saj gre za obnovo našega 
skupnega kulturnega doma. 

Težki časi zaenkrat še niso zmanj
šali pripravljenosti za delo v dru
štvu; morda ob kulturnem in narod-

noprebudnem poslanstvu članom 
društva raste volja za spreminjanje 
razmer v družbi. Zato je pomembno 
razvijati poštene in ustvarjalne od
nose med vsemi, ki želimo z lastnimi 
močmi in sposobnostmi ohranjati in 
negovati bogato kulturno izročilo v 
vaseh pod Stolom. 

Zato vas ponovno vabimo: pridru
žite se nam. Skupaj bomo še uspeš
nejši. 

Savko Mežek, 
predsednik DPD Svoboda 
»France Prešeren« 
Žirovnica Breznica 

Uspeh 
gorjanskih 
gasilcev v 
Zrenjaninu 

Tekmovalne desetine Gasilskega 
društva Gorje že vrsto let dosegajo 
lepe tekmovalne uspehe. Pred leti je 
mladinska desetina že osvojila na
slov republiških prvakov, lani pa je 
ta uspeh ponovila ekipa pionirjev, 
stari do deset let. Z osvojitvijo naslo
va republiških prvakov pa so si gor-
janski pionirji tudi priborili pravico 
do nastopa na državnem tekmova
nju. 

Priprave za to tekmovanje so se 
začele že zelo zgodaj. Pionirji so pod 
vodstvom mentorja Vilka Stojca 
opravili približno 50 treningov, tako 
da so na tekmovanje odšli dobro pri
pravljeni. 

Državno tekmovanje gasilcev je 
bilo od 24. do 26. junija v Zrenjani
nu. Tekmovanje pionirjev je bilo se
stavljeno iz dveh disciplin: vaje z 
brentačo in štafete (prenašanje vo
de). V štafeti so pionirji dosegli odli
čen rezultat, pri vaji z brentačo pa je 
manjkalo le malo športne sreče. Ta
ko je zmagala ekipa pionirjev iz Ki-
kinde, drugi pa so bili pionirji iz Go
nj. Obe ekipi sta imeli isti seštevek 
točk, vendar so bili pionirji iz Kikin-
de boljši v vaji z brentačo, kar je bilo 
po propozicijah tekmovanja odločil
no. Tudi drugo mesto v tako močni 
konkurenci predstavlja odličen do
sežek. 

Ob tej priliki se Gasilsko društvo 
Gorje zahvaljuje vsem delovnim or
ganizacijam, ki so pionirjem omogo
čile nastop v Zrenjaninu, hkrati pa 
vabi, da se poveselite na veselici v 
soboto in nedeljo, 2. in 3. julija. M F 

Vabilo 
Krajevna organizacija ZB NOV Javornik-Koroška Bela vabi svoje 

člane in člane mladinske organizacije na 

srečanje borcev ter mladine, 
k i bo v ponedeljek, 4. julija ob 11. uri na kurirski postaji G 22 nad Ja-
vorniškim Rovtom. Srečanje je organizirano v počastitev dneva borca. 

Notranjost 

Zahvala izvršnega odbora Društva invali
dov Jesenice 

V 22. številki glasila Železar smo objavili seznam prvih daro
valcev prispevkov za kritje stroškov srečanja. Med tem časom pa smo 
prejeli še finančna sredstva naslednjih darovalcev: 

KS Blejska Dobrava in Lipce: Janez Črv, Marija Dobravec, Franc 
Ivaniševič, Jože Jereb, Nikola Krajčič, Draga Lasan, Boris Noč, Valen
tin Pikon, Valentina Zalokar, Alojz Grošelj, Vinko Jereb, Goran Med-
ja, Franc Medja, Milka Murnik 

Jesenice: Nuša Aupič, Daniel Bobič, Andreja Babic, Hasan Begič, 
Hamifa Babic, Čedo Cvetkovič, Chemo, Igor Čarni, Anita Dakskofler, 
Foto Triglav, Mitja Gmajnar- Cafe Inn, Stane Gašparut, Selim Idrizi, 
Almira Jelen, Damjan Jakelj, Rudi Kukovič, Jožica Kristan, Pavel Kr i 
stan, Anton Kobal, Sonja Lagoja, M.Mohorič, Ivan Mohorič,, Lazar M i -
lutanovič, Janez Novak, Ivan Novak, Alenka Prelac, Bogo Pančur, Jo
že Potokar, Jože Radovan, Mujo Rekič, Ajša Stolič, Niko Svetina, 
Skupščina občine Jesenice, Vatrostalna Jesenice, Bogdan Višnar 

KS Hrušica: Zdravko Barač, Gabriel Divjak, Adem Kazič, Matjaž 
Kovač, Vera Piščanec, Stanko Razinger, stanovalci (41), »zadružniki« 

KS Mojstrana: Boško lice, Marija Košir, Vinko Pretnar, Slavko 
Pazdirnik, mL, Zvonko Pezdirnik, Adolf Trampuš 

Krajevna skupnost Kranjska Gora 
KS Gozd: Oti Hlebanja, Ivanka Kolar, Francka Kapetanovič, Dra

go Mihelič, Vinotoč 
KS Planina pod Golico: Pavel Ambrožič, Franc Hribar, Drago Ja

kopič 
K S Podkoren Gostilna Sedej 
K S Ziro\Tiica: Nejko Adrovič, Andrej Ahačič, Ludvik Avguštin, 

Dušan Blažič, Ana Bergelj, Tina Černe, Milan Dolar, Rolanda Dolar, 
Jože Frelih, Jože Jalen, Stanko Justin, Ciri l Kavalar, Lea Križaj, Ivan 
Kobal, Branko Lipnik. Franc Mohorč. .Andreja Matučec, Lado Pre-
šern, Jože Rozman, Viktor Ravnik, Pavla Ribnikar, Savske elektrarne 
Moste, Marjan Šilar. Brane Šebjanič, Janez Tomaševič, Stanko Zupan 

Vsem darovalcem se za finančno pomoč iskreno zahvaljujemo. 
Zahvaljujemo pa se tudi .Cvetličarni Zvonček za podarjeno cvetje 

za dekoracijo prostorov. Prav tako se zahvaljujemo Dušici Rjazancev 
za njene usluge. Q d b o r " m v a l i d o v 

Jesenice 
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Marjana Srčič Dimasto popoldne 
Marko molči, ona pa naju kakor 

vedno zmerja, zakaj da zahajava v 
to beznico in jaz ji kakor vedno ra
zlagam, da je to edina luknja, kjer 
dobiva čorbo na »puf«, kadar sva su
ha. Potem me vpraša, če ji plačam 
šnops in jaz ji pravim, prav, samo 
nehaj že tuliti name, še enega jurja 
imava, potem pa vrag si ga vedi, 
kdaj bova spet imela kaj denarja, pa 
prava figa, če ji plačam še eno žga
nje. Ona pa hoče pripovedovati 
zgodbo o bogatih ljudeh in natakari
ca nataknjeno prinese kozarec žga
nja, rob kozarca je okrušen in ko
ckast prt je polit s paradižnikovo 
omako. Ona popije žganje na dušek, 
pravi, da pove zgodbo, če ji plačam 
še eno žganje, jaz pa da ne, ker bo 
spet nalita. Ona pa, da ji bo plačal 
Marko, če mu pove zgodbo. Jaz pa 
da ne, naj ga pusti pri miru, ona pa, 
zakaj ves čas molči, jaz pusti ga, raz
mišlja, ona, saj vedno in o čem. 

Zakaj vraga ne bi mogel ustaviti 
nekoga sredi pločnika in mu reči: 
»Daj podari mi jurja, da si kupim 
časopis.« 

"Oprosti, mi posodiš časopis, ni
mam denarja, da bi si ga kupil« 
»Seveda. Pojdiva sedet pod kosta
nje. « 

»Pa se ti nikamor ne mudi?! Da
nes se vsem mudi. Nikamor ne 
greš?« 

»Ne. Postopam. Kam naj bi šla?« 
»Velike žalostne oči imaš.« 
»Vsake oči so lahko žalostne.« 
»Ja vem. Ti imaš velike.« 
Pa res nočeš slišati zgodbe, me 

sprašuje. In jaz: »Če prisežeš, da mi 
je še nisi povedala!« 

»Res ne«, pravi, »veš poznam veli
ko ljudi in veliko zgodb, torej plačaš 
še eno žganje?« 

»Nimaš nikdar nič početi? Nika
mor iti?« 

»Pač. Lahko grem domov. Lahko 
pišem bedaste zgodbe.« 

»Jaz slikam. Sivo in črno, ki raz
pada v sivem.« 

»Kako žalostno.« 
»Ne, saj ni. Le resnično. Včasih 

slikam tudi rdeče, manjkrat rume-
no.«Pravt da ji je ime Violeta in jaz 
prikimam. Saj vem. Smešno ime — 
pravzaprav umetniško ime. Pravi, 
daje bila slavna pevka. Tudi to vem 
in vrgli so jo na smetišče, ker se je 
zapila. Torej, povej mi zgodbo Viole
ta, vrag naj te vzame, midva z Mar
kom sva tako skoraj redno suha, ne 
poznava nobenega bogataša in v so
cializmu bogatašev sploh ni. Ona 
pa, da sva prekleto zabita ali pa nai
vna, če to res verjameva in vesela 
naj bom da jo poznam, ker ona že 
r>e. 

»Zakaj praviš, da pišeš bedaste 
zgodbe?« 

»Saj ne jaz. Drugi. Zato. ker ne ob-

javljam zgodb. Nekega dne bom na
redila samomor.« 

»Kdaj?« 
»Ne vem še. Morda, ko odpade 

listje. Potem ne bo ničesar 
več.«»Veš«, pravi Violeta, »povem ti 
zgodbo, ker pišeš, saj pišeš kaj-
ne?«»Ja, in Marko slika, ker sva pri
smojena, on bi lahko vozil kamion 
in jaz bi pomivala posodo v bifeju.« 

»Zakaj nič več? Črno razpadajoče 
v sivem in včasih rdeče in manjkrat 
rumeno. Ampak saj je še zoreče žito 
in metulji in potem sneg in knjige 
so in glasba.« 

»Ja.« 
»Zakaj slikaš le črno in sivo?« 
»Saj ne vedno. Živiš pri starših?« 
»No, ja, seveda. Pa ti?« 
»Ne, jaz živim sam. V podstrešnici. 

Lahko prideš k meni, a?» 
»Seveda bi lahko prišla. Bova 

umrla od lakote?« 
»Mogoče. Nekoč sem kupil gramo

fon in plošče imam. Umrla bi ob 
glasbi.« 

»In prej bi natrgala rož. Prideš?« 
»Ja. Te bom smela gledati, ko boš 

slikal?« 
»Seveda. Potem morda ne boš na

redila samomora. Morda pa bova 
umrla od lakote.« 

»Bogataši prirejajo čudovite vrtne 
zabave s francoskim šampanjcem in 
kaviarjem in barvnimi lampioni,« 
naklada Violeta, »in v vrtni uti igra 
dvanajstčlanski orkester, prideš pa 
lahko le z vabilom, v večerni obleki 
in spremlja te znani pohotnež ali le
potica z dolgimi nogami.« 

»In malo obleke,« pravim in se 
smejem. 

»Beži no Violeta, to si nekje pre
brala ali videla v slabem filmu.« 

»O ne«, se razjezi, »sama sem pri
rejala take zabave, zato to tudi zelo 
dobro vem, imela sem veliko slavnih 
prijateljev.« 

»Mislim, da potem res ne bom na
redila samomora.« 

»Ne boš. Zakaj nočeš objavljati 
zgodb?« 

»Morda jih bom. Glej pikapoloni
co imam.« 

»Prosijo nekaj.« 
»Prosim pikapolonica, naj mi na

slika zrelo žito in sonce. Glej, odle
tela je! Boš?« 

»Vraga, boš zdaj jokala Violeta?« 
Ona pravi ne in si z umazanim ro

kavom briše solze, ličilo se ji razma-
že po obrazu, puder se je stopil, vi
dim rumeno suho kožo in razpokane 
ustnice. Še jaz bi zajokala. Tulila bi. 
Dvignem roko in ji jo položim na ra
mo in potolaži se. 

»Naslikal ti bom sonce. Veš. ljudje 
naju bodo opravljali, če bova živela 
skupaj. Kako pa doma?« 

»S kože bodo skočili. Pa mi je figo 
mar, tudi jaz sem jim figo mar.« 

»Meni boš vedno mar. Verjameš?« 
»Ja.« 
»Pa te ne skrbi, ker naju bodo 

opravljali ?« 
»Ne. Naveličali se bodo. In nava

dili. In našli nov, zanimivejši greh 
koga drugega. Smem vzeti s seboj 
svojega Lumpija? Doma ga sovraži
jo. Veš, majhen, rumen kužek je in 
zelo čist« 

»Zdaj Marko razlaga Violeti nekaj 
o izgubljeni veri v Boga in da nima
mo nič, v kar bi verjeli. 

»Kaj pa vera v človeka?« pravi 
Violeta naivno. 

»Hja«, pravi Marko, »ta ga vedno 
kaj polomi.« 

»Čedno,« pravi Violeta, » si si to 
sam izmislil?« 

Marko pravi da ne, da so to vedeli 
že vsi filozofi, Violeta pa kar pijano 
sitnari. Hvala bogu, da se prepira z 
njim zdaj ni tako nesrečna in ne jo
če. 

»Odpeljal bom svojo hčer.« 
»Hov, hov, hov.« 
»Kam jo boste odpeljali?« 
»Domov, seveda. Tega rumenega 

umazanca pa lahko kar obdržite, ko 
ste mu že naredili tako čedno kišto! 
Ne bom pa dovolil, da se moja hči 
vlači z vsakim pokvarjencem, ki jo 
je voljan sprejeti v svojo smrdljivo 
luknjo.« 

»Ne bodite nesramni. Najina soba 
ni smrdljiva luknja. Zelo čisto ima
va in veliko cvetja,« 

»Cvetja? Šop ovenele trave in kup 
smrdljivega maka. Je to cvetje?« 

»Niso samo vrtnice rože. Pa misli
te, da ona hoče nazaj?« 

»Hov, hov.« 
»Kdo pa jo sprašuje, če hoče? Mo

ra! Doma je imela vsaj dovolj jesti.« 
»Ne oče, ne grem Marko me ima 

rad.« 
»Sem vama že povedala zgodbo o 

zabavah bogatašev,« sprašuje Viole
ta in Marko pravi, da midva zdaj 
greva. Pravi, ko bo prodal kakšno 
sliko, bomo naredili veliko zabavo s 
šampanjcem in lampioni, ampak 
brez kaviarja, saj gre brez tega, kaj
ne. 

»Napili se bomo in peli,« pravi in 
Violeta pravi: 

»Ja Marko, prišla bom pogledat 
tvoje slike, na slike se razumem in 
če bi imela še denar bi gotovo katero 
kupila.« 

Marko pravi ja in ji plača še eno 
žganje. Violeta ga poboža po roki, 
pravi: 

»Ja, le pojdita ven, lep jesenski 
dan je, rada imata sonce.« 

»Marko prikima, no, vidimo se, ji 
reče. 

»Zdravo Violeta,»pravim jaz. 

Lumpi skoči izpod mize in zalaja. 
Res je jesen in listje se je obarvalo, 
možakar, ki na vogalu prodaja sla
doled si brunda pesmico. Marko na
roči dvakrat dve kepici. »Nasvidenje 

gospa, hvala gospod,« pravi sladole-
dar. 

»Nasvidenje, praviva midva,« 
Lumpi pa ima nekaj nujnega opra
viti za vogalom. 

£ m > v i £ 8? 
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Drobtinice 
Čuvaj je prihropel v njeno zorno polje. Z 

mirnim nasmeškom TV voditelja in z izte
gnjeno roko sem predstavil gosta današnje 
kontaktne oddaje. 

Zagledala ga je. 
Plazil se je bliže. Ni se hotel prezgodaj 

spustiti in zgrešiti. 
Le njo je gledal. 
Hotel je ubijati. 
Okusiti kri. 
Ciganka je stekla kot iz nizkega starta. 

Pozabila na ujeto nogo. 
Spodkopala nekaj listov in klonila. 
Pogledala vame. Ni si delala utvar. Čuvaj 

jo bo zbil v drek. Nič ne bo ostalo od nje. Na-
jebala bo za vse, ki so mu pobegnili. 

— Daj, — sem rekel. 
Stegnil roko. 
Ni pljunila. S strašnim sovraštvom — oči 

izbuljene od groze — je zarjula: 
Ne!!!!!!!!! 

Umaknil sem roko. 
— Če daš revijo, te rešim. 
Mirno sem navrgel stavek, k i j i je zbistril 

oči. Spremenil izraz v nezaupanje. 
Čuvaj se je spustil in zgrešil. 
Plaz ga je po levi odnesel mimo. Skoraj 

do dna. 
Gledala me je v oči. Tvegala. Kaj bi dru

gega. 
Kratek trenutek oklevanja. Stegnila je 

roko. 
Vzel sem ponujeno in Nastja je romala 

pod majico. 
S strahom me je opazovala. 
Čuvaj je krenil navzgor. V majhnem loku 

proti nama. 
Cigankina noga je bila ujeta v poloblo, 

napravljeno za zadnje kolo. 
Pričel sem puliti papirje izpod nje. 
Imel sem revijo in bi lahko šel. Res sem 

za trenutek pomislil na to možnost. Le za 
trenutek. 

Noga ni bila poškodovana. Karoserija se 
je sproti ugrezala in jo stiskala ob papir. 

Poskušal sem zazibati razbitino. 
Nobene opore nisem našel. 
Opornik, ki je držal vse skupaj, je bila 

verjetno bala stisnjenega papirja. Premalo 
časa sem imel, da se dokopljem do nje. 

Grabila me je panika. Nisem vedel, kako 
blizu je čuvaj. 

Dozdevalo se mi je, da mi renči za uše
som. Neprenehoma sem se oziral proti 
sprednjemu delu karoserije. 

Z vso silo sem poskušal dvigniti zadnji 
del. Ciganka je besno pulila papirje izpod 
noge. 

Sunil sem navzgor. Reakcija me je spod-
nesla po časopisih. 

Čuvaja ni bilo slišati. 
Obstal sem in se oziral okoli. Vse je 

okamnelo. 
Pumpanje srca v ušesih. 
Kje je, pizda, kje je? 
V gozdu je zakrakala vrana. 
Najprej sem zagledal roko, ki se je opri

jela sprednjega konca. 
Hip za njo se je kvišku pognalo telo. 
Rjoveč je udaril s cevjo. 
Ciganka je zakričala. 
Bi l je prekratek. Obvisel je na avtomobi

lu, prepognjen čez trebuh. 
Udarec je vboknil streho. Zasuli so me 

koščki laka in drobci stekla, ki se je še drža
lo okenskega okvira. 

Poskušal se je skobacati na avto. Rjoveč 
je tolkel z desnico. 

Zaradi njegove teže se je zadnji konec 
privzdignil. 

Napel sem vse moči in sunil navzgor. 
Vrglo me je na rit. 
Ciganka se je po vseh štirih z neverjetno 

naglico plazila proč. 
Zibanje avta je sprožilo nov plaz. 
Karoserija je pričela drseti, noseč čuvaja 

s seboj. 
Bežal sem po papirju tako hitro, da so l i 

sti pršeli za mano kot sneg za turnim smu
čarjem. 

Čuvaj se je odpeljal, rjoveč od obupa. Vi 

del naju je uiti. Zabave je konec. Nič več ga 
ne bomo srali. 

Zalučal je cev za nama. Zletela je visoko 
nad glavama, se odbila od ograje in poropo-
tala po starem železju. 

Avto je udaril ob tla z nosom. Se postavil 
pokonci. Izstrelil čuvaja v elegantnem loku. 

Nazadnje je umolknil. Kr i l i l je z rokami 
in odpiral usta. Proteza se je odvezala. Odle
tela po svoje. Prazna hlačnica nam je poma
hala. Kazalo je, da bo udaril v sesuti kombi, 
a je poletel čez v kup časopisnega papirja. 
Zaril se je vanj. Sprožen plaz ga je takoj za
sul. 

Listi -so se počasi usedali. 
Sestri sta stali druga ob drugi in gledali. 
Potipal sem, če imam še revijo. Bila je za 

hlačami. Knjiga pa v žepu. 
Stekel sem ob ograji nazaj proti mestu, 

proč od cigank. 
Mogoče se premislita in pokličeta okrepi

tve. Nikoli ne veš. 
Papir nad čuvajem se je razprl in glava 

je pomolila na površje. Eno samo belino iz
buljenih oči je bilo videti. Zatulil je kot to
varniška sirena. Kvišku so pršele pene iz 
ust. Roke, ki so poskušale odkopati telo, so 
metale razcefrane kose časopisov visoko v 
zrak. 

Lahen vetrič jih je zibaje raznašal. 
Selim, to je bilo vredno treh gajb. 
Hlad me je opomnil, da sem prepoten. 

Ves sem bil moker. Jajca so mi plavala v 
znoju, ki je obilno pritekal po hrbtu. Odložil 
sem obisk pri Selimu na kasnejše ure in se 
odšel v stanovanje stuširat. 

Gostilna je bila še popolnoma prazna. 
Usedel sem se za mizo v kotu in strmel skozi 
okno. Natakarica je pokukala iz kuhinje. Ko 
je videla, kdo je, je takoj spet izginila. 

Tranzistor je hrešče preigraval trenutne 
uspešnice. 

Najprej so prišli trije upokojenci. Ob bri-
zgancih so razlagali, koliko bi jih bilo treba 
pobiti in koga vse postreliti, če bi bili oni 
predsedniki te države. Hudo so se skregali 
ob metodah usmrtitve. Zmagal je tistih ki je 
predlagal za vse, ki mu niso všeč, premaz z 

medom in met na mravljišče. Pomirjeni so 
naročili še eno rundo. 

Potegnil sem Nastjo izpod majice, bežno 
pregledal fotografije in hotel prebrati interv
ju. Bila je francoska izdaja Playboya. Kma
lu sem obupal in prebral le podnapise pod 
vici. 

Odmaknila je stol in prisedla. 
— Kaj boš pil? 
Nekatere ženske res znajo zabrenkati ha 

prave strune. 
Odšla je po dve pivi. Poskušal sem se 

spomniti, kako ji je ime. Zaman. Spomnil 
sem se le govoric, da rada da. Mogoče je res, 
kaj pa vem. Poznal sem jo le na videz. En
krat sva skupaj čakala na avtobus, dvakrat 
sem se fukal z njo, obakrat popolnoma pijan 
na žuru. 

Nalila sva si kozarce in pričela klepetati. 
Če bi se rodila pred štiridesetimi leti, bi bila 
čudovito lepa. Njen obraz, oglat, obkrožen z 
nakodranimi lasmi so takrat uporabljali za 
poosebitev junaške rdečearmejke, mlade 
komsomolke, ki je za 3.150 % presegla nor
mo. Gledal sem jo in koračnice so mi ropota
le po glavi. Navdušene množice so skandira-
le gesla pod ogromnimi plakati. Po cestah so 
drveli tanki. Njeni obrazi sedeč na oklepu. 
Ljudstvo jih je zasipalo s cvetjem. Spomnila 
me je na rjoveč patos svetle bodočnosti. Na 
zmage. Same zmage. 

Grozna pička. 
Sama ni imela nič pri tem. Rodiš se, ka

kršen se pač rodiš. A največ, do kamor sem 
se lahko prisilil v najinem pogovoru, je bila 
srednja prijaznost. 

Rekla je, da čaka fanta. Prišla je pol ure 
prezgodaj. Zasmilila se mi je. Prave ženske 
pridejo vedno prepozno. 

Svoj obraz je, kot bi se zavedala mojih 
asociacij, še poudarila z brezoblično sivo jo
pico in svetlo rjavim, drekastim krilom. Ver
jetno ga je dobila v dar od svoje stare mame. 
Ni kadila. Ko sem omenil cigarete, je šla in 
kupila škatlico. Ni imela slabe postave. Sim
patično, sorazmerno zadnjico. 

Nadaljevanje 

Najti moč in priznati, 
najti moč in zbežati. 

JERNEJA NARAT: iz mesta, 
- T . • « kjer se ne morem izreči. Najti moc 

Bojim se, da je tu 
strah večen. 
Ta človek na sliki 
ni srečen. 

-Miha Mazzini — 
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• Izvršni svet OS Radovljica je na 74 seji, 21. junija, spre
jel osnutek odloka o posebnem občinskem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter osnutek odloka o občin
skih upravnih taksah. Največ govora je bilo o analizi delovanja 
krajevnih skupnosti in njihovem gmotnem stanju ter delova
nju delegatskega sistema. Sprejel je sklep o novi ceni maloob
mejnih propustnic za Avstrijo v višini 5.000 din. Preučil je po
ročilo Uprave inšpekcijskih služb Gorenjske o divjih odlagali
ščih smeti (v občini jih je kar 75, od teh pet večjih), ki jih bo 
nujno čimprej odpraviti. 

• Na 7. seji občinskega komiteja ZKS Radovljica, 23. juni
ja, je bila na dnevnem redu informacija o sprejemu in uvelja
vljanju ukrepov ekonomske politike po 27. maju, operativni 
program dela organov občinske organizacije Z K za obdobje 
1988 — 1990 ter nekatera kadrovska vprašanja v vodstvu in or
ganih komiteja ZK. 

• Ker na zadnji seji prejšnji teden niso utegnili obravna
vati gradiva za 3. skupno sejo občinske skupščine in za 18. lo
čene seje vseh treh zborov občinske skupščine, sklicane za 29. 
junij, je predsedstvo OK SZDL Radovljica sklicalo sejo 27. ju
nija, na kateri so do obeh predlaganih gradiv sprejeli kot enot
na delegacija stališča, ki jih bodo posredovali na seji družbeno
političnega zbora. 

• Na osnovi programskih usmeritev OK ZSMS Radovlji
ca, sprejetih na programski seji marca, je predsedstvo OK 
ZSMS sklicalo 16. junija posvetovanje predsednikov in sekre
tarjev 0 0 ZSMS. Na njem so ocenili dvomesečno delo in se do
govorili o nalogah v letu 1988. Največ pozornosti so posvetili 
povezovanju vodstva ZSMS v občini z OO ZSMS. S pripomba
mi so sprejeli Pravila Mladinskega servisa Jesenice — Rado
vljica in se seznanili s programom letošnjih mladinskih delov
nih akcij. Sekretar OK ZSMS Rafael Podlogar je podal na za
ključku izčrpno poročilo o osebnih dohodkih na OK ZSMS v 
prvih štirih mesecih 1988. 

• Od 24. do 26. junija so na Srednji Dobravi potekale ra
zne gasilske prireditve in slovesnosti ob 35. letnici ustanovitve 
Gasilskega društva Srednja Dobrava. 

• Predsedstvo OK ZSMS Radovljica je skladno s pravih o 
delovanju in organiziranosti ZSMS v občini imenovalo za pred
sednika komisije za SLO in DS Štefana Paula, za vodjo sveta 
za vzgojo in izobraževanje Draga Čikiča, za vodjo centra za in
formiranje in propagando Danila Dvoršaka, za vodjo občinske
ga centra OZN Uršo Kavalar, za odgovornega urednika glasila 
OK ZSMS Radovljica »Naš čas« Miha Potočnika, za predsedni
co komisije za mednarodne odnose Ireno Svetina, za vodjo 
centra' za prostovoljno mladinsko delo Matjaža Svetino, za 
vodjo sveta za prosti čas Igorja Čeha in za predsednika komisi
je za kadrovska vprašanja in priznanja Rafaela Podlogarja, ki 
je po funkciji tudi sekretar sekretariata OK ZSMS. 

• Prehodno zastavo partizanskega tabora heroja Tončka 
je na 14. taboru junija letos zasluženo osvojila skupina učen
cev 7. razreda — 2. vod — iz osnovne šole Bratov Žvan Gorje. 
Za izvedbo kulturnega programa pa so dobili največ točk učen
ci osnovne šole F. S. Finžgar iz Lesc. 

• Komisija za kulturo pri občinskem svetu Zveze sindika
tov Radovljica je na 6. seji, 20. junija, razčlenila uresničevanje 
programa kulturne akcije za delovne kolektive v I. polletju 
1988, ki ga je ocenila pozitivno. Pregledali so tudi finančno po
ročilo za izvedbo programa in se dogovorili za realizacijo pro
grama akcije do konca leta 1988. 

• Odbor za pospeševanje inovacijske in raziskovalne de
javnosti pri Raziskovalni skupnosti občine Radovljica je na 5. 
seji, 22. junija, obravnaval in sprejel predložene spremembe 
pravilnika o podeljevanju priznanj Inovator leta. 

• Odbor za organizacijske, kadrovske in statutarne zade
ve, priznanja in nagrade pri Telesnokulturni skupnosti Rado
vljica je na 5. seji, 20. junija, pregledal prispele predloge za do
bitnike republiškega Bloudkovega priznanja za leto 1988. 

• Izvršni svet občinske skupščine Radovljica je zaradi 
motene preskrbe z mesom v letošnjem juniju sprejel sklep, da 
se iz sredstev blagovnih rezerv pokriva polovico razlike med 
odkupno ceno živine in prodajno ceno mesa. Drugo polovico 
bodo pokrivali oskrbovalci mesa v radovljiški občini. 

• Na skupščini Turistične poslovne skupnosti Bled v juni
ju so spregovorili o težavah pri financiranju programov razvo
ja Bleda in Bohinja, infrastrukture in prireditev s posebnim 
ozirom na svetovno prvenstvo v veslanju, ki bo prihodnje leto 
na Bledu. Zelo kritični so bili do nekaterih OZD in zasebnikov, 
ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti do poslovne skupnosti. 

• Učenci četrtih razredov osnovne šole A. T. Linhart iz 
Radovljice ter podružničnih šol iz Mošenj, Begunj in Ljubnega 
so bili v juniju po programu v šoli v naravi v Crikvenici. Gosto
ljubje jim je nudil počitniški dom DO Veriga Lesce. 

• Predstavniki Triglavskega narodnega parka so pred 
kratkim podpisali listino o pobratenju s predstavniki narodne
ga parka Hochtaunus iz ZR Nemčije. Oba narodna parka že 
več let sodelujeta in izmenjujeta delovne in strokovne izkuš
nje. 

• Junija so delavci zasebnega mojstra, krovca Janeza 
Grilca iz Šenčurja, menda edinega za ta dela, obnavljali kriti
no na velikem in malem zvoniku (zvonček želja) cerkve na 
Blejskem otoku. Hotelsko turistično podjetje Bled — TOZD 
Turizem je za obnovo namenilo okoli 70 milijonov din. 

• V Centru za obrambno usposabljanje v Poljčah je pred
sedstvo C K ZKS 19. junija organiziralo posvetovanje sekretar
jev občinskih komitejev ZKS o aktualnih družbenopolitičnih 
in gospodarskih vprašanjih. Beseda pa je tekla tudi o nalogah 
komunistov in organizacij ZKS pri izvajanju stališč nedavnih 
konferenc ZKS in Z K J . 

• Svet KS Radovljica je na 15. seji, 13. junija, posvetil 
največ pozornosti izvedbi načrta za gradnjo tržnice in prodaji 
vseh šestih lokalov zasebnim interesentom. Tržnica bo zgraje
na še pred koncem leta 1988. Največ govora pa je bilo o izidih 
ankete med občani o kabelski televiziji, v kateri je dalo poziti
vne odgovore kar 80 % anketiranih. Na seji so sprejeli sklep, 
da predsednik sveta K S Radovljica skliče sestanek predsedni
kov K S Lesce, Begunje, Bled, Ribno, Gorje in Zasip, da bi sku
paj nadaljevali potrebne aktivnosti za prevzem in vzdrževanje 
sedanjega oddajnika, ki je v lasti zasebnika iz Rodin, ter se do
govorili o financiranju te akcije. 

• V Srednji šoli za gostinstvo in turizem na Bledu izobra
žujejo učence za finančno poslovno in gostinsko turistično 
usmeritev za potrebe celotne Gorenjske. V gostinski usmeritvi 
se letos šola 317 učencev v enajstih oddelkih, kar je 120 več kot 
pred tremi leti, ko še ni bilo pravega zanimanja za te poklice 
med domačo mladino. Največji problem so nezadovoljivi pro
storski pogoji za šolo v Radovljici in na Bledu. Izvršni svet je 
zaradi tega to problematiko uvrstil na dnevni red junijske seje 
in sprejel ustrezne ukrepe za postopno razreševanje vseh 
odprtih vprašanj, zlasti pa prostorskih. 

• Neto osebni dohodki v maju so bih v gospodarstvu obči
ne Radovljica v poprečju visoki 516.163 din, v negospodarstvu 
pa 659.551 din. Realni osebni dohodki so bili v občini v primer
javi z majem lani višji za 9 %. 

• V prvem trimesečju letos je bilo v radovljiški občini za
poslenih 13.068 delavcev, kar je 0,8 % več kot marca lani. V go
spodarstvu je bilo zaposlenih 11.605, v negospodarstvu pa 1.463 
delavcev. Prvič se je zaposlilo v marcu pet novih delavcev. V 
občino jih je prišlo 108, odšlo pa 181. Od vseh je zaposlenih 52,7 
% žensk, od skupnega števila zaposlenih je v gospodarstu 49,9 
% žensk, v negospodarstvu pa kar 75,5 %. 

• Turistično društvo Bohinj — Jezero se je odločilo, da bo 
že letos obnovilo in uredilo pot in stopnišče od Bohinjskega je
zera do Doma Savica. Dela izvajajo delavci GP Bohinj, ob po
moči planinskih nosačev iz Stare Fužine. V ta namen bodo po
rabili okoli 10 milijonov din. 

• Z dogovorom med občinskim svetom Zveze sindikatov 
Radovljica in Svetom krajevne skupnosti Radovljica se bodo 
člani sindikata z družinami tudi letos lahko kopali v letnem ko
pališču s 40 % popustom. Sezonska karta stane 36.000 din, me
sečna pa 18.000. Za vsakega člana družine bo treba doplačati 
15.000 din za sezonsko karto, za mesečno pa 10.000 din. 

• V soboto, 18. junija, so s kulturno zabavno prireditvijo 
Srečanje treh jezer (Blejskega, Bohinjskega in Mosta na Soči) 
na Bledu uradno odprli 134. letno turistično sezono. Poleg ogle
da raznih tekmovanj in šaljivih veščin so gledalci lahko obi
skali tržnice, kjer so predstavili stare obrti in ročna dela, do
mače jedi in pijače pa so ponujali blejski gostinci. 

• V domu TVD Partizan Gorje so ljubitelji petja v soboto, 
18. junija, obiskali koncertno prireditev, ki jo je pripravil žen
ski pevski zbor Vezenine Bled. Večer sta popestrila Miha Dol
žan s ciframi in znani slovenski baritonist Tone Kozlevčar. 

Zmotiti se o človeku je 
tudi človeško 

(Ropretova nogometna ekshibicija) 
V prvomajski številki Zelezarja, v številki 17.-18., 28.4.1988, se jeFranjo 

Ropret dolgovezno razpisal o svojih pripombah in popravkih (Zelezar, 
24.3.1988) njegovega zapisa (Železar, 28.1.1988) o srečanju veteranov jeseni
škega nogometa, ki je bilo ob koncu prejšnjega leta. 

Svoboda Jesenice: NK Svoboda Ljubljana 1:7, 27. oktobra 1929 v Vrbju pod 
tovarno. Na sliki je peti v prvi vrsti z leve V. Brun. 

V Ropretovi nogometni ekshibiciji 
so neresnice, nizki udarci in žaljiv
ke. Rekli bomo, človek pač da, kar 
ima. Znan mi je izrek: Kdor molči, 
devetim odgovori. V tem primeru bi 
naredil napako, če bi se ravnal po 
tem izreku. To so mi rekli tudi neka
teri moji prijatelji. 

Naj z omenjenega srečanja vete
ranov obnovim nekaj iz Ropretovega 
-apisa (Železar, 28. januarja 1988). 

Ropret pravi: 
• »Ker sem bil tudi sam eden pr

vih nogometašev v letih 1926/27 pri, 
takratni DTKZ Svoboda Jesenice,' 
sem tudi jaz obudil spomine na tem 
srečanju na dosedaj neznane in ne
objavljene začetke mladih ljubite
ljev žoge, ki so stanovali v takratni 
ulici »švedrgase«.« 

• »Mladi iz »švedrgase« in okoli
ce smo ustanovili precej močno mo
štvo, ki je bilo za vrstnike iz drugih 
delov Jesenic nepremagljivo. Na čel
ni del čepice smo našili bel pravoko-
tnik z všitimi začetnicami »SKS«, 
kar je za žandarje, k i so nas dvakrat 
obiskali v Vrbju, pomenilo, S K Slo
van. Sicer pa smo moštvu dali ime 
SK Svoboda.« 

• »Nogometaši iz »švedrgase« 
smo postali prvo mladinsko nogo
metno moštvo Svobode Jesenice.« 

• Nogometna sekcija pri jeseni
ški Svobodi je bila ustanovljena je
seni 1927. leta. (podrčal V.B.) 

® »Že pred ustanovitvijo nogo
metnega moštva pri Svobodi sem 
1927. leta odšel z Jesenic v vojaško 
glasbeno šolo v V r š a c « (podčrtal 
V.B.) 
_ Ropret v nogometni. eksihibiciji 

(Zelezar, 28. aprila 1988) iz svojih 
starih spominov nekaj stvari pona
vlja in dopolnjuje z novimi dognanji, 
in sicer: 

® Ne odneha s slavospevom »šve-
drgasarjem«, ki so ponosno nosili 
našo kratico »SKS«, ostali večno 
vdani Svobodi, nekateri pa so celo 
Padli v NOB. 

• Meni neodgovorno očita, da 
sem odraščal v drugačnem okolju 
kot tisti, ki so pripadali Svobodi oz. 
so odraščali v Vrbju. 

• V izmišljeno zaščito jemlje po
kojnega Andreja Pleša, češ da ni bil 
samo orodni telovadec, ampak vse
stransko aktiven Svobodaš. 

• »V barakah so živeli razni Puk-
šiči in njim podobne delavske druži
ne, "ki so bile vedno potencialna ne
varnost za oblast in KID. Poleg ba
rak pa je bil samski dom »puršnci-
mer«. v katerem so bile kali delav
skega gibanja. To pa je bilo potreb
no nadzorovati. Za to ni nič čudnega, 
če so se žandarji zanimali tudi za 
nas, ki smo se v takem okolju podili 
za žogo.« 

Takole je Ropret z nogometa pre
sedlal na politično področje in nada
ljuje: 

• »Andrej Pleš je" bil eden ožjih 
sodelavcev Jožeta Gregorčiča. Sku
paj sta vodila celico K P J Jesenice 
pri Jelenu pod odrom. Pleš je bil 
predsednik športnega odseka pri 
Svobodi.« 

• Ropret Pleša rehabilitira samo 
zato, da bo ostal bolj vsestransko 
prikazan pred vsemi, ki ga niso do
bro poznali, med te pa šteje tudi me
ne. 

To je le nekaj segmentov iz Ropre
tovega pisanja, ki pa terjajo ustre
zne odgovore in komentarje: 

1. Ropret se je ujel v svojo lastno 
mrežo neresnice, ker v eni sapi pri
poveduje, da je bil eden prvih nogo
metašev v letih 1926/27 pri jeseniški 
Svobodi in doda, da je z Jesenic od
šel, ko nogometni odsek Svobode še 
ni bil ustanovljen, (podčrtal V.B.). 
Komentar ni potreben. Morda le to, 
da vsakega otroškega žogobrcarja 
tudi sicer še ne gre uvTŠčati med no
gometaše. 

2. Navdušenje »švedrgasarjev« v-
letih 1925/27 za nogomet ne moremo 
opredeliti kot jeseniško posebnost. 
Med tedanjimi kratkohlačniki so bili 

samorastniški nogometni klubi sko
raj v vseh zaselkih na Jesenicah. 

3. Za lase je privlečena Ropretova 
trditev, da so leta 1927 »švedrgasar-
ji« postali prvo mladinsko (beri: juni-
orsko) nogometno moštvo jeseniške 
svobode. Leta 1927 je z Jesenic že 
odšel njihov »biograf«, nogometni 
odsek Svobode pa je bil jeseni tega 
leta šele v ustanavljanju. 

4. Tisto o ponosu »švedrgasarjev« 
zaradi našite kratice SKS na čepi
cah je vprašljivo za resno razmišlja
nje, enako njihova vdanost jeseniški 
Svobodi. Življenje in posamezniki so 
jo zanikali. Eden jim je ušel celo 
med bogoslovce. 

Od »nekaterih, ki so celo padli v 
NOV,« je bil med 24 »švedrgasarji«, 
ki jih navaja Ropret, le nogometaš 
Slavko Oman, prvoborec, ki je padel 
20. septembra 1941 na Mežaklji. Med 
»švedrgasarji« pa je bilo tudi nekaj 
»oporečnikov«. 

5. O mojem (prosto po Ropretu) 
odraščanju in udejstvovanju v ne
kem sumljivem okolju pa na kratko 
tole: 

— Leta 1925 sem bil naraščajnik 
pri telovadnem odseku Svobode na 
Jesenicah. K telovadbi in vajam sem 
hodil s Hrušice. 

— Leta 1928, ko je dejansko začel 
organizirano delovati nogometni od
sek Svobode Jesenice, sem 15-leten 
(danes bi rekel kadet) v vratih zame
njal Pavla Štravsa in postal stalni 
član prvega nogometnega moštva 
Svobode Jesenice. 

Tega leta smo Svobodaši z udarni
škim delom preuredili nogometno 
igrišče v Vrbju in spremenili tega v 
sever-jug. 

— Slovenko je v Železarju, 18. fe
bruarja letos, objavil krajši feljton iz 
zgodovine delavskega gibanja in 
med drugim o delu jeseniške Svobo
de v letu 1928 piše: »V tem letu je bil 
posebno aktiven nogometni odsek, v 
katerega so bili vključeni Viktor 
Brun, Jože Gregorčič, Avgust Jelen, 
Franc Justin, Slavko Koren, Viko 
Koren, Ciril Kuraš, Rudi Pančur, 
Ivan Rajhman, Milan Resner in 
Franc Uranič. 

Odigrali so nekaj tekem z domači
mi-moštvi, igrah pa so tudi proti mo
štvu iz Beljaka. « 

To je še neobjavljena slika moštev 
Svobode Jesenice in Svobode Lju
bljana s tekme v Vrbju, 27.10.1929. 
Domači so v svetlih, gostje v temnih 
dresih. Gre še za en dokaz, kje sem 

odraščal in komu pripadal do konca 
leta 1930. 

— Pozno jeseni leta 1930 sem bil 
kot mladoleten delavec odpuščen z 
dela v tovarni KID na Jesenicah. Ne
kateri še danes vedo, da zato, ker 
sem bil Svobodaš. 

— Po zaslugi dobrega človeka sem 
bil čez čas v tovarni ponovno sprejet. 
Zaradi nastalih okoliščin in v skrbi 
za socialno varnost sem leta 1931 po
stal član jeseniškega Sokola in v ma
ju tega leta član SK Bratstvo Jeseni
ce. To sta bili ugledni organizaciji, 
katerih članstvo se je izkazalo v le
tih NOB. 

— Zaradi podobnih razlogov in 
okoliščin so se mi v navedeni organi
zaciji v naslednjih letih pridružili še 
nekateri bivši soigralci, nogometaši 
Svobode oz. Kovinarja. 

— Seveda o teh naših tegobah te
danjega življenja in o borbi za bogi 
kruhek Ropret ne ve nič. Odraščal in 
živel je na državne stroške stare Ju
goslavije. 

Ropretu se to po svoje maščuje. 
Razne Pukšiče in njim podobne de
lavske družine razglaša za potencial
no nevarnost za oblast in KID. 

Vsi, k i nekaj vemo o predvojnem 
delavskem gibanju na Jesenicah, ve
mo, da je bil Pukšič eden od čelnih 
funkcionarjev krščanskih sociali
stov. 

Krščanski socialisti in njim po
dobne delavske družine pa niso 
predstavljale potencialne nevarnosti 
za oblast in KID. Ta nevarnost so de
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jansko bili revolucionarji — komuni
sti tedanjega časa: Ciril Košir, Tone 
Vergelj, France Ravnik, Tomaž 
Wolf, Janez Mlakar, Ivan Mulej, Ti
ne Vister, Jože Repinc, pozneje pa 
Vencelj Perko, Slavko Federle idr. 
Zato so bili preganjani v zaporih in 
brezposelni, njihove družine pa izpo
stavljene raznim preganjanjem 
oblasti in njenih organov. 

7. Gregorčič in Pleš nista vodila 
partijske celice na Jesenicah. Arhiv
ski dokumenti povedo, da je bil Gre
gorčič sprejet v partijo leta 1931, 
drugi viri navajajo leto 1933/34. Pleš 
v dokumentih ni omenjen. Takega 
pisanja na pamet si Ropret ne bi 
smel privoščiti. 

8. Ropret »rehabilitira« Andreja 
Pleša, pa ni z njim ne sodeloval ne 
živel v njegovem okolju, pa ga kljub 
temu bolje pozna kot jaz, ki sem z 
njim sodeloval in živel na Jesenicah. 
To pa so že lahko Ropretove »haluci
nacije«. 

9. Edina sprejemljiva misel, ki jo 
je Ropret zapisal v uvodu svoje »eks-
hibicije«, je tole: »Pa sem ustrelil ko
zla! Prav mi je, kaj pa se vtikam v 
zgodovinopisje nogometa na Jeseni
cah.« Eden mojih prijateljev pa mi 
je v zvezi s tem zasolil: »Viktor, naj
večjega kozla si ustrelil ti. Zakaj pa 
si na spisek vabljenih veteranov je
seniškega nogometa predlagal tega 
»nogometnega ekshibicionista«. 

Kaj hočem, saj pravijo: Zmotiti se 
o človeku je tudi človeško. 

Viktor Brun 



10 ŽELEZAR 

Poklic: Samostojni 
kulturni delavec 

Novi časi za plavalni šport?! 

Sliši se neverjetno, vendar je res: v jeseniški občini živi in dela kar 16 
(šestnajst) samostojnih kulturnih delavcev, ali po domače — svobodnih 
umetnikov. Poštenega proletarca, ki vstaja ob petih ali pa še prej, da ne bi 
zjutraj zamudil na šiht. mora ob tem podatku zgrabiti sveta jeza: ali naj s 
svojimi žulji podpira vse te lenuhe in zanemarjence, ki se razglašajo za 
umetnike in terjajo zase nevem kakšne privilegije?! 

Vendar je jeza odveč: več ina teh 
jesen i šk ih »svobodnikov« so komer
cialni glasbeniki, ki z igranjem na 
plesih in veselicah zaslužijo dovolj, 
da si sami plačujejo socialno in 
zdravstveno zavarovanje. Le 5 (pet) 
je takih, ki jih tudi družba priznava 
in podpira kot umetnike, s tem da 
jim deloma ali v celoti plačuje pri
spevke za zavarovanje. A tudi njim 
ne gre preveč zavidati njihovega 
»podpiranega« statusa. Samostojno 
kulturno delavko — prevajalko prav
kar mečejo iz podnajemniškega sta
novanja in nima pri več kot štiride
setih letih in dveh otrokih nobenih 
izgledov, da pride do družbenega 
stanovanja. Tudi v mednarodnem 
merilu uveljavljenemu samostojne
mu kulturnemu delavcu — likovniku 
na Jesenicah š e ni uspelo priti do 
svojega ateljeja. Drugi svobodni 
umetnik — likovnik teh težav sicer 
nima, vendar umetniško stagnira, 
saj že dolga leta dela samo še po na
ročilu. Samostojni kulturni delavec 
— književnik izdaja svoja dela v sa
mozaložbi, ker ne more živeti od be-
raških honorarjev, ki jih dobiva za 
svoja dela od založb in časopisov.. . 

S takšnimi in podobnimi težavami 
se srečujejo samostojni kulturni de
lavci ne le na Jesenicah, pač pa v 
vsej Sloveniji, če so si v nekaterih 
okoljih svoj položaj izboljšali (Lju
bljana, Kranj, Obala...), je bilo to po 
zaslugi boljše samoorganiziranosti, 
ali pa vplivnih in prodornih posa
meznikov iz njihovih vrst, ki so se 
»infiltrirali« v organe odločanja (v 
kulturne skupnosti itn.). Pred leti je 
bilo v Ljubljani osnovano tudi Zdru

ženje samostojnih kulturnih delav
cev Slovenije, ki združuje več kot 
700 članov in naj bi prispevalo k re
ševanju osnovnih eks i s tenčnih pro
blemov samostojnih kulturnih delav
cev (stanovanja, honorarji, avtorske 
pravice itn.). Kljub temu, da združe
nje iz različnih vzrokov ni zaživelo 
tako kot bi moralo, pa — če že nič 
drugega — seznanja svoje člane s 
pravicami in dolžnostmi, ki izhajajo 
iz njihovega statusa. Zakon o svo
bodni menjavi dela na področju kul
turne dejavnosti (Uradni list SRS, 
št. 1 — 13.1.1981) namreč dosledno 
izenačuje samostojne kulturne de
lavce z drugimi izvajalci kulturnih 
dejavnosti (gledališča, knjižnice, ga
lerije, muzeji, kulturna društva itn.) 
in jim skupaj z uporabniki daje mož
nost soodločanja v kulturni politiki. 
Kot enakopravni udeleženci v svo
bodni menjavi dela imajo samostoj
ni kulturni delavci pravico in mož
nost, da se s svojimi delovnimi pro
grami potegujejo tudi za sredstva iz 
f inančnih planov kulturnih skupno
sti. Itn., itn. 

Očitno pa se jesen išk i svobodni 
kulturni ustvarjalci in poustvarjalci 
teh možnost i ne zavedajo dovolj, saj 
jim zaradi maloštevi lne udeležbe na 
nedavnem sestanku, ki ga je sklical 
OK SZDL, ni uspelo izvoliti delegata 
za zbor izvajalcev v Kulturni skup
nosti Jesenice. Resda umetn i šk im 
ustvarjalcem ne pripisujejo preveli
ke ljubezni do sestankovanja, kljub 
temu pa je upati, da jih bo na prihod
nji sestanek — ki pa bo moral biti 
tudi bolje pripravljen — prišlo več. 

E.Torkar 

Ženini in neveste v 
Gornjesavski dolini 

Ratečanke so takole pričakale goste 

Ženini in neveste so si : zanimanjem ogledovali rateške šege in običaje 

Devetnajst poročnih parov iz do
movine in enajstih držav ter številni 
svatje letošnje največje domače turi-
st ično-folklorne prireditve »Ohcet v 
Ljubljani« so v četrtek, 23. junija, 
obiskali tudi Gornjesavsko dolino. 
Poročni pari in njihovi spremljeval
ci so se mudili v Kranjski gori, kjer 
so si ogledali etnografski muzej — 
Liznjekovo hišo ter Jasno, za hote
lom Larix pa so jim venček domačih 
zapeli domači ženski in moški pev
ski zbor, folklorne skupine pa so za
plesale gorenjske plese. 

V R a t e č a h pa sta Tu r i s t i čno dru
štvo in Kra jevna skupnost Ra t eče -
P lan ica p o r o č n i m parom pr ipravi la 

vel ičasten sprejem. Pr izadevni do
m a č i n i so j i m pr ikaza l i stare običaje 
in k m e č k a opravila. N a v d u š e n i gost

je so si tako lahko ogledali izdelavo 
d o m a č e volne od s t r iže ovac do pre
je. Zan imiv je b i l pr ikaz izdelave do
m a č i h volnenih nogavic ter r a t e š k i h 
copatov ali po d o m a č e » t o k o v . 
Manjka le niso ni t i citre — inš t ru 
ment, na katerega zna igrat i le malo
kdo, vendarle postaja vedno bolj po
pularen. Pri jazne d o m a č i n k e iz Ra
teč pa so po ročne pare. svate i n osta
le obiskovalce pogostile z d o m a č i m 
ž g a n j e m in v inom ter r a t e š k i m i trdi
mi krofi a l i »hrepavei« i n okusno 
Žer javovo potico. Po ogledu zanimi
v i h starih običajev in k m e č k i h opra
v i l so si žen in i in neveste ogledali še 
dolino Planico i n njene vel ikanke. 

Tekst in foto: 
Lojze K e r š t a n 

Z nekajletnim načrtnim delom 
ustvarjena podlaga za ponovno 
oživitev dela Plavalnega kluba 

Jesenice 
Dejavnost plavalnega kluba Jesenice, 

ki je bil nekoč zelo dejaven, je v zadnjih 
letih povsem zamrla. Sedaj pa kaže, da se 
bo na tem področju spet nekaj premakni
lo na bolje. Na letni konferenci Plavalne
ga kluba Jesenice, ki je bila sklicana v 
ponedeljek, 20. junija na pobudo staršev 
mladih plavalcev z OŠ Tone Cufar, so ra
zrešili stari odbor in izvolili novega. Ta si 
je že takoj v začetku zastavil ambiciozen 
načrt, ki ga bodo začeli uresničevati v 
prihodnjem letu. 

Podlaga za ponovno oživitev tega špor
ta je že nekajletna plavalna aktivnost na 
OŠ Tone Cufar. Plavanju na tej šoli na
menjajo posebno pozornost že od šolske
ga leta 1981/82. V majhnem pokritem ba
zenu (6 x 12 m) se vsak dan vrstijo trenin
gi in plavalni tečaji. Iz tega okolja priha
ja nekaj mladih kvalitetnih plavalcev, s 
katerimi lahko računajo v bodoče. Po
hvalijo se lahko tudi, da na njihovi šoli 
od tretjega razreda dalje praktično ni več 
neplavalcev. 

Ravnateljica šole Mili Ilenič nam je o 
plavalni dejavnosti na njihovi šoli dejala: 

»Vsako leto organiziramo začetne pla
valne tečaje za učence tretjih razredov, 
ki še ne znajo plavati, tako da do konca 
leta postanejo plavalci. To veščino otroci 
potem še dodatno izpopolnijo v šoli v na
ravi. 

Boljši plavalci se udeležujejo treningov 
in plavalnih krožkov, ki jih v okviru Pla
valnega kluba vodi Janez Novak. Poka
zalo se je namreč, da imamo na šoli ne
kaj zelo nadarjenih plavalcev, ki bi lahko 
ta šport aktivno gojili. Ti otroci tekmuje
jo za Plavalni klub in za Šolsko športno 
društvo. Trenirajo vsak dan in zelo na
porno in tisti, ki nimajo dovolj volje za 
delo in močne spodbude staršev, delo 
kmalu opustijo.« 

Mlade plavalce že od samega začetka 
vodi in usmerja Janez Novak. K sodelo-

Pred leti so skušal i pritegni
ti k sodelovanju tudi učence iz 
drugih jeseniških Osnovnih 
šol, vendar odziva ni bilo. Zato 
tudi letos vabijo vse tiste 
učence teh šol, ki že znajo pla
vati in želijo med počitnicami 
trenirati, na kopal išče v Uko-
vi, kjer bodo treningi vsak dan 
razen ob sobotah in nedeljah 
po 18. uri. ZTKO Jesenice pa 
bo za neplavalce vseh starosti 
organizirala posebne tečaje, o 
čemer pa bomo bralce posebej 
obvestili. 

Smučarski skoki 

Otvoritev 
skakalnic v 

Glenci 
V okviru praznovanj ob prazniku kra

jevne skupnosti Žirovnica so v Glenci na 
Breznici delavci TVD Partizana Žirovni
ca pripravili otvoritev obnovljene plasti* 
čne smučarske skakalnice. 

V petek in soboto se je na vseh treh ob
jektih pomerilo preko devetdeset skakal
cev iz osmih slovenskih klubov ter gostje 
iz Harrachova iz Češkoslovaške. Najbolj
ši v štirih starostnih kategorijah so bili: 
Šablatura iz Harrachova, Stegnar iz Trži
ča, Zupan iz Žirovnice ter Triplât iz Tito
vega Velenja, ki je postavil tudi prvi 
uradni rekord velike skakalnice, to je 32 
metrov. 

Na otvoritveni slovesnosti je bilo pou
darjeno, da je bilo opravljanih preko ti
soč prostovoljnih delovnih ur, ki so jih 
opravili delavci sekcije za skoke pri TVD 
Partizan Žirovnica, starši mladih skakal
cev in seveda tudi skakalci sami. Pohva
ljeni so bili posamezniki, ki so bili pri or
ganizaciji in pri delu samem najbolj zav
zeti, objavljena je bila tudi zahvala delov
nim kolektivom in zasebnikom, ki so ma
terialno in finančno pomagali pri obnovi. 
Slavnostni govornik je bil predsednik 
krajevne skupnosti Žirovnica Franc Xi-
car, skakalnico pa je slovesno odprl An
ton Justin. 

Ob tej priložnosti je bila izdana skrom
na brošura z naslovom: Štirideset let sko
kov v Žirovnici, kjer je na kratko orisana 
zgodovina, seveda pa tudi sedanja aktiv
nost Žirovniških skakalcev, pod okriljem 
domačega TVD Partizana. 

Rezultati 
Pionirji do 9 let: 1. Šablatura, (Harrac-

hov), 2. L^nič (E. T. Ilirija), 3. Hlava (Har-
rachov)...5. T. Vilman (SD Rateče), 6. T. 
iUandeljc, 7. B. Rakar, 9. Verbič (vsi Ži
rovnica), 10. Š. Vilman (Rateče). 

Pionirji do 11 let: 1. Stegnar, 2. Grosar 
(oba SK Tržič), 3. Cuznar (ID Triglav 
Kranj), 4. Mlačnik. 16._ Pretnar, 24. M. 
Rakar (vsi Žirovnica), 2;. A. Dolhar (Ra
teče). 31. Lah, 32. Gjerkeš (oba Žirovnica). 

Pionirji do 13. let: 1. Zupan (Žirovnica), 
Mohorič (Tržič). 3. Omerzel (ET. Ilirija), 
9. Mandeijc, 10. Kokalj, (oba Žirovnica). 
13. Brus (Rateče), 18. Blaznik, 20. Hlad-
nik, 25. Horvat, 26. Tomšič (vsi Žirovni
ca). 

Starejši pionirji (15 let): 1. Triplât (Tito
vo Velenje), 2. Jekovec (Tržič) in Kučera 
(Harrachov) 5. Dolhar (Rateče), 10. Smo-
lič (Rateče), 12. Tôrok (Žirovnica). 

M .G. 

vanju pa je znal pritegniti tudi druge ne
kdanje jeseniške plavalce. Lahko reče
mo, da si je z vso odgovornostjo prizade
val, da ta dejavnost ne bi zamrla. 

O svoji dejavnosti na tem področju je 
dejal: 

»Po več kot desetih letih sem leta 1982, 
skupaj s še nekaterimi bivšimi Člani Pla
valnega kluba, začel z rednim trenerskim 
delom na osnovni šoli Tone Cufar. 

Šolski bazen je premajhen, zato pogoji 
dela niso najboljši. Delati moramo vse 
šolsko leto v treh ali štirih skupinah. Tre
ninge imamo vsak dan od ponedeljka do 
petka, le šola plavanja za začetnike je 
dvakrat tedensko. K plavanju hodi čez 60 
otrok, od teh jih dvanajst redno trenira. 
To so pionirji mlajših kategorij, ki se 
udeležujejo tekmovanj za Šolsko športno 
društvo in za Plavalni klub Jesenice. V 
slovenskem merilu smo nekje pri dnu le
stvice, kar je glede na pogoje v katerih 
delamo povsem razumljivo. Prav tako ne 
moremo doseči množičnosti, ki bi si jo 
želeli, čeprav vemo, da je ta predpogoj tu
di za kvaliteto. Pričakujemo, da bo novo
izvoljeni odbor v delo plavalnega kluba 
vnesel novega elana. O kakem bistvenem 
izboljšanju pogojev za delo, pa za sedaj 
ne moremo razmišljati, čeprav je pred le
ti že bil izdelan idejni projekt in izbrana 
lokacija za pokrit zimski bazen. Školjka 
za ta bazen že nekaj let čaka na »boljše 
čase« pod tribunami v hali Podmežaklo.« 

»Delavci šole imamo Janeza in Bena 
za svoja,« nam je dejala Mili IleniČ na 
koncu pogovora. »Veseli pa so ju tudi 
učenci. Že sprememba, da pri pouku in 
pri posebnih dejavnostih niso isti učitelji, 
dobro vpliva nanje. Tudi ni tako eno

stavno dva ali trikrat na teden, skozi vse 
leto svoj prosti čas žrtvovati za to, da med 
našimi šolarji ne bi bilo neplavalcev.a 

Beno Ramuš vodi začetne plavalne te
čaje. Njega in njegovo skupino smo obi
skali kar med vadbo. 

»Učence tretjih razredov najprej testi
ramo, da ugotovimo, kako obvladajo ve
ščino plavanja,« nam je razložil, ko smo 
ga zaprosili, da nam pove nekaj besed o 
svojem delu z mladimi bodočimi plavalci. 
»Za plavalce štejemo tiste učence, ki pre
plavajo 25 m in se ne bojijo vode. S tisti
mi, ki tega ne zmorejo, delamo potem v 
začetnih tečajih plavanja. Vsako leto gre 
skozi ta tečaj okoli sto učencev in vsi se 
naučijo plavati. V tečaje ne vključujemo 
le tistih učencev, ki iz zdravstvenih ra
zlogov ne smejo vaditi. Redki so tisti 
otroci, ki se upirajo učenju plavanja. V 
takih primerih so največkrat krivi starši. 
Bojijo se, da bodo otroci zboleli, da se bo
do prehladih. Toda strah je povsem od
več, saj so v garderobah sušilci za lase. 

Tiste med novopečenimi plavalci, ki so 
bolj talentirani, usmerimo v nadaljevalne 
tečaje plavanja. 

Ob koncu leta testiramo vse učence 
tretjih razredov OŠ Tone Cufar. Potegu
jejo se za posebna priznanja za bronaste, 
srebrne in zlate delfinčke Plavalne zveze 
Slovenije.« 

Beno se s plavanjem ukvarja že vse
skozi. Najprej je treniral skakalce v vodo, 
ko pa je ta dejavnost zamrla, se je lotil 
učenja plavanja. Pod njegovim vodstvom 
je začelo plavati že veliko otrok. Vodi tu
di tečaje za odrasle. Sprva jih je organizi
ral sindikat Železarne, potem pa je orga
nizacijo prevzela ZTKO Jesenice. 

Posnetek za spomin (foto: Franci Črv) 

Nova zmaga Železarja v Kropi 

V 9. kolu gorenjske košarkarske lige 
(sever) je Železar dosegel pomembno 
zmago v Kropi. Istoimensko ekipo je pre
magal z rezultatom 53 : 52 (27:33). Prvi 
polčas so domačini odigrali odlično in V 
polčasu vodili kar za šest točk. V drugem 
polčasu pa so železarji preko odličnega 
Bizalja najprej v deseti minuti izenačili, 
kasnejejm tudi povedli. V zadnjih minu
tah je Železar uspel obdržati prednost 

točke in s tem doseči pomembno zmago, 
ki ga je zopet začasno pripeljala na pno 
mesto (saj ima Elan tekmo manj). 

Najboljši pri Železarju so bili tokrat 
Bizalj (18), Šterk (17) in Vezzosi (11), svoj 
delež k zmagi pa so prispevali še Do-
mevšček (5), Rizvanovič (2), Šmid, Bo
hinc in Konobelj. 

V 10. kolu, v torek, 28. junija, je Železar 
v zadnji tekmi spomladanskega kola go
stil ekipo Asparagus. Ostali pari so bili Še 
Plamen : Radovljica, Elan : Veriga, Naklo 
pa je bilo prosto. 

Tudi železarji na mara
tonu 

V soboto. 2. julija, bodo vsi igralci Žele
zarja nastopili na 24-urnem košarkar
skem maratonu. Udeležbo na maratonu 
naj vsi člani Železarja čimprej javijo ka-
petanu Dušanu Smidu. 

TK 

Bodoči plavalci (foto: Franci Črv) 



Avseniki v Kranjski Gori 

V okviru poletne slovenske turneje bo ansambel bratov Avsenik 
nastopil v soboto, 2. julija, ob 20.30 tudi v Kranjski Gori. 

To bo koncert z jubilejnim programom ob letošnjem praznovanju 
35-letnice ansambla. 

Program bo obsegal vrsto starih in novih Avsenikovih melodij, za 
humor pa bosta poskrbela Franc Košir in Tone Fornezzi — Tof. 

Koncert bo na prostem Za gmajnico, vstopnice pa lahko dobite v 
predprodaji pri Turističnem društvu Kranjska Gora. 

Zahvale 
Ob boleči izgubi dragega sina in 

orata 
ROKA KOLBLA 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam v teh dneh stali ob strani. Hva
la prijateljem alpinistom, gorskim 
reševalcem in osebju Bolnice Jeseni
ce za pomoč Roku v trenutkih po ne
sreči. Hvala tudi AO PD Jesenice, 
HK Kranjska Gora Gorenjka, sode
lavcem in sostanovalcem ter vsem 
drugim, ki ste ga pospremili na zad
nji poti, darovali cvetje na njegov 
grob, nam izrazili sožalje ali kako 
drugače pomagali. Zahvaljujemo se 
tudi duhovniku za lepo opravljen po
grebni obred in prijatelju za zaigra
no Tišino. 

Vsi njegovi 

Ob smrti očeta 

FRANCETA KOGOVŠKA 

se iskreno zahvaljujemo sosedom za 
nesebično pomoč in cvetje ter znan
cem za izrečeno sožalje. Hvala go
vorniku za poslovilne besede, župni
ku za obred in pevcem za zapete ža-
lostinke. 

Vsi njegovi 

Sindikatu PIV se zahvaljujem za 
denarno pomoč in prijetno bivanje 
na morju v času moje bolezni. 

Darko Noč 

Sodelavkam in sodelavcem obrata 
RTA se zahvaljujem za lepa darila 
in šopek ob odhodu v pokoj. Želim 
jim še velikodelovnih uspehov. 

Sindikatu Železarne hvala za knji
go Jeklo in ljudje. 

Angelca Jeklar 

DEŽURNE TRGOVINE 

V soboto. 2. julija, bosta na 
Jesenicah od 7. do 19. ure 
odprti trgovini: 

EMONA MARKET Jesenice 
(pri hotelu Pošta), in 

DELIKATESA, posloval
nica 5, Tomšičeva 70, Jesenice. 

V soboto, 9. julija, bosta na 
Jesenicah od 7. do 19. ure 
odprti trgovini: 

SPECERIJA Bled, Titova 22, 
Jesenice in 

ROŽCA. Olmarja Novaka 3, 
Javornik. 

DEŽURNA LEKARNA 

V juliju je za občini Rado
vljica in Jesenice dežurna le
karna v Radovljici. 

Rešitev križanke iz 
prejšnje številke: 

Avstroslavist, braniteljstvo, 
Koo Stark, Brook, vrč, letnik, 
JI, ekstatik, TB, IS, Pij, Kata
rina, Olmo, Tone, orel, var, 
Job, Ahac, Natán, esperanto, 
oborina, arn, Andró, mis, ka-
balistika, Or, Inka, tiskovina, 
Spa, Saone, Resen, ton, trpin, 
tasa, Oto. 

Sodelavcem votličarne se zahva
ljujem za darilo ob upokojitvi, k i mi 
bo drag spomin. Obenem se zahva
ljujem sodelavcem votličarne in 0 0 
ZS Žičarne za podarjeno maketo vot-
lice. Vsem skupaj želim še veliko de
lovnih uspehov! 

Anton Jensterle 

Sindikalni organizaciji Transpor
ta se zahvaljujem za darilo ob odho
du v pokoj. Želim jim še veliko de
lovnih uspehov. 

Anton Trstenjak 

Boni Čeh razstavlja v galeriji Šivčeve hiše 

V galeriji Švčeve hiše 
v Radovljici si lahko do 
6. julija ogledate razsta
vo del akademskega sli
karja Bonija Čeha. 

Je eden najvidnejših slikarjev na Gorenjskem in ima po sedmih 
letih spet samostojno razstavo v tej galeriji. S svojimi slikami je na
polnil vse tri galerijske prostore in predstavlja z najnovejšimi deli iz 
leta 1988 in 1987, le nekaj del je starejših. 

Razstava je odprta vsak dan od 10. do 12. ure in od 16. do 18. ure. 

Kaj bomo gledali v kinu 
KINO ZELEZAR 
1. julija, premiera amer. barv. 

znan. fant. filma C I K L O N ob 16. in 
18. uri. Ob 20. uri predpremiera 
amer. komedije TRAPASTI BOLNI
ČARJI. 

2. julija, amer. barv. znan. fant. 
film CIKLON ob 16. in 18. uri. Ob 20. 
uri premiera franc, ital. erot. zgod. 
filma K A L I G U L A IN MESALINA. 
Film ni primeren za otroke! 

3. julija, hongkon. ban', kung fu 
Z M A J B R U C E L E E ob 16. uri. Ob 18. 
in 20. uri amer. barv. znan. fant. film 
CIKLON. 

4. julija, amer. barv. thriller film 
IGRA V PODZEMLJU ob 16. in 18. 
uri. Ob 20. uri premiera amer. barv. 
erot. filma — trda erotika DETE
K T I V K A Z B E V E R L Y H I L L S A . 
Otrokom ne dovolimo ogleda filma. 

5. julija, amer. barv. thriller film 
IGRA V P O D Z E M L J U ob 18. uri. Ob 
20. uri amer. barv. erot. film — trda 
erotika D E T E K T I V K A Z B E V E R L Y 
HILLSA. Cena vstopnice 3.000 din. 
Otrokom ne dovolimo ogleda filma! 

6. julija, ital. ban.', akcij, film 
MOŽ, IMENOVAN BULDOŽER ob 
18. uri. Ob 20. uri amer. barv. erot. 
film - trda erotika D E T E K T I V K A 
Z B E V E R L Y HILLSA. Cena vstopni
ce 3.000 din. Otrokom ne dovolimo 
ogleda filma! 

7. julija, amer. fant. pust. film 
K R U L L ob 18. uri. Ob 20. uri amer. 
ban', erot. film — trda erotika DE
T E K T I V K A Z B E V E R L Y HILLSA. 
Cena vstopnice 3.000 din. Otrokom 
ne dovolimo ogleda filma! 

KINO DOVJE 
3. julija, amer. barv. thriller film 

IGRA V ' P O D Z E M L J U ob 19.30. 

KINO KRANJSKA GORA 
1. julija, amer. ban', komedija NA

ZAJ V SOLO ob 18. in 20. uri. 
5. julija, amer. kanad. ban-, thril

ler film NAJAVLJENI ZLOČIN ob 
19. uri. 

Razstavni salon 
Dolik Jesenice 

V razstavnem salonu Dolik 
DPD Svodoba Tone Čufar Je
senice je od 24. junija do 6. ju
lija na ogled razstava slik aka
demskega slikarja Bojana 
Bense iz Ljubljane 

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

jradio triglav Jesenice 

89,8 Mhz — slišnost: Jesenice 
96.7 Mhz — slišnost: Bohinj 
96.8 Mhz — slišnost: Gornjesavska dolina 
96,0 Mhz in 87,7 Mhz — slišnost: Rado
vljica, Kranj, Domžale, Kamnik in Beži
grad 

Petek, 1. julija: 
16.00 — Obvestila; 16.30 — Doma

če novice; 16.45 —Obvestila; 17.00 — 
Kamen spotike: vzdrževanje hiš v 
družbeni lasti na Blejski Dobravi, 
smeti na Titovi 63 na Jesenicah, tr
govina na Mlinem, Riklijevo zdravi
lišče na Bledu, 17.45 — Aktualno; 
18.00 — Čestitke poslušalcev in EP; 
18.45 — Pregled kulturnih in špor
tnih dogodkov ob koncu tedna in za
ključek programa 

Sobota, 2. julij: 
16.00 — Obvestila; 16.30 — Doma

če novice; 16.45 — Zabavne melodije 
za prijetno sobotno popoldne, 18.00 
— Čestitke poslušalcev in EP; 18.55 
— Zaključek programa 

Nedelja, 3. julij: 
11.00 — M i pa nismo se uklonili: 

Bohinjski šolarji, o NOB; 11.30 — Ob
vestila; 12.00 — Čestitke poslušalcev; 
14.00 — Nedeljska tema: Delovanje 
krajevnih skupnosti v radovljiški ob

čini; 14.15 • 
ma 

EP in zaključek progra-

Torek, 5. julij: 
16.00 - Obvestila; 16.30 Domače 

novice; 16.45 — Obvestila; 17.00 — 
Tema dneva: Nova — višja doplačila 
v zdravstvu; 18.00 — Čestitke poslu
šalcev in EP; 18.25 — Aktualno; 18.35 
— Novosti iz zabavne glasbe; 19.55 
— Pregled dogodkov jutrišnjega dne 
in zaključek programa 

Sreda, 6. julij: 
16.00 — Obvestila; 16.30 — Doma

če novice; 16.45 — Obvestila; 17.00 — 
Tema dneva: Drugi tir na železniški 
progi Jesenice — Ljubljana; 17.45 — 
Aktualno; 18.00 — Čestitke poslušal
cev in EP; 18.35 — Novosti iz narod-
nozabavne glasbe; 18.55 — Pregled 
dogodkov jutrišnjega dne in zaklju
ček programa 

Četrtek, 7. julij: 
16.00 — Obvestila; 16.30 — Doma

če novice; 16.45 — Obvestila; 17.00 — 
Tema dneva: Kako vnaprej Gorenj
sko lesno gospodarstvo; 18.00 — Če
stitke poslušalcev in EP; 18.20 — 
Gremo v Bohinj; 18.35 — Vedno zele
ne melodije; 18.55 — Pregled dogod
kov jutrišnjega dne in zakjuček pro
grama 

Ob boleči izgubi drage mame, ba
bice in prababice 

IVANKE AŽMAN 

se iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem in znancem, ki so z nami so
čustvovali, nam ustno ali pisno izre
kli sožalje. 

Posebno se zahvaljujemo sose
dom, ki so nam pomagali in nudili 
vsestransko pomoč, tov. Jerali za po
slovilne besede, pevcem za zapete 
žalostinke in župniku ; a pogrebni 
obred. 

Vsi njeni 

Ob nenadni izgubi drage mame se 
iskreno zahvaljujem sodelavkam Je-
klarne 1 in Jeklarne 2 za denarno 
pomoč. 

Ružica vasic 

Sodelavkam in sodelavcem Žičar
ne ter sodelavkam H V Jesenice se 
ob odhodu v pokoj najprisrčneje za
hvaljujem za prelepo darilo, ki me 
bo vedno spominjalo na leta, preži
veta z vami. Vsem skupaj želim 
predvsem mnogo zdravja in osebne 
sreče ter medsebojnega razumeva
nja. - v 

Loti Cimzar 

Sodelavcem obrata Transport — 
vleka se ob odhodu v pokoj zahvalju
jem za prejeto darilo in j im želim še 
veliko delovnih uspehov in sreče. 

Asim Ališič 

Društvu upokojencev Javornik — 
Koroška Bela se zahvaljujem za če 
stitko ob mojem življenjskem praz-

Jernej Intihar 
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ŽELEZAR 

Zveza telesnokulturnih organizacij 

občine Jesenice 

razpisuje 

poletno ligo v malem nogometu 
Izvajalec tekmovanja bo NK Jesenice. 
Liga bo organizirana v poletnih mesecih. Igralni dan bo sreda ali 

četrtek (po dogovoru na sestanku vodij ekip). 
Ekipe se prijavijo na Zvezo telesnokulturnih organizacij Jesenice, 

Ledarska 4, do 6. julija do 14. ure. 

Sestanek vodij prijavljenih ekip bo v sredo, 6. julija, ob 18. uri. Na 
sestanek vodje prinesejo poimenski spisek ekip z rojstnimi podatki in 
plačajo kotizacijo v višini 401000 din. 

Ekipo lahko sestavlja dvanajst igralcev. Starost je najmanj pet
najst let. V vsaki ekipi lahko igrajo trije registrirani igralci. 

Nogometni 
maraton v 
Radovljici 

Člani osnovne organizacije ZSMS Ra
dovljica bodo v počastitev dneva borca 
organizirali zanimivo nogometno prire
ditev, 30-urni maraton. Navadno takšne 
maratone organizirajo v dvoranah oziro
ma igriščih na pesku, tokrat pa bodo 
igrali na travnatem igrišču pri kopališču 
v Radovljici. Izmenično bodo igrale štiri 
ekipe nogometašev, maraton pa se bo za
čel v soboto, 2. julija, ob 8. uri. Organiza
torji vabijo vse ljubitelje nogometa, da si 
prireditev ogledajo. 

J.R. 

Šahovski dvoboj 
32,5 : 

Zadnje tekmovanje ob zaključku igral
ne sezone 1987/88 je bilo v petek, 24. juni
ja. Prvi dvoboj med starejšimi in mlajši
mi šahisti je potekal na petindvajsteih 
deskah. To je bila najbolj množična ša
hovska prireditev v zadnjih letih na Jese
nicah in želja šahistov je, da bi postala 
tradicionalna; obenem je to priložnost, 
da se mladi pomerijo z izkušenimi starej
šimi in preizkusijo, koliko so se naučili. 

Pričakovati je bilo prepričljivo zmago 
starejših, kar se je tudi zgodilo, vendar 
prav gladko vseeno ni šlo. Mladinci in 
mlajši člani na prvih dveh tretjinah desk 
so zaigrali zelo borbeno in če bi recimo 
sešteli rezultat samo do 17. deske, bi 
mlajši celo zmagali za točko. Odločila pa 
je zadnja tretjina desk, kjer najmlajši, ve
činoma še pionirji, niso dosegli niti pol 
točke 

Zanimivo je, da je bila razlika v staro
sti med najstarejšim in najmlajšim ude
ležencem več kot pol stoletja — 58 let! 
Slučajno pa se je zgodilo, da sta se na 21. 

Pohod na Uršljo goro 
28. maja je Železarna Ravne 

organizirala pohod slovenskih 
železarjev na Uršljo goro. Or
ganizacijski odbor za pohod je 
za pohodnike pripravil tudi 
spominske majice po ceni 
12.000 din. Nekaj majic imajo 
še na zalogi. Majice so modre 
barve z napisom: 50. pohod 
slovenskih železarjev 1988 — 
Uršlja gora. Interesente za na
kup majic obveščamo, da jih 
lahko naročijo in vplačajo na 
sindikatu Železarne ali pri 
Mirku Podlipniku, adjustaža 
bluming, do 8. julija. 

Sindikat Železarne 

Starejši : Mlajši 
17,5 

deski srečala prav tadva: 67-letni Zupan 
je bil boljši od 9-letnega Kostadinova. V 
obeh selekcijah je nastopilo tudi nekaj 
članov iz iste družine: oče in sin, Vojo in 
Branko Ivelja,, Alojz in Marko Bec ter 
mati in hči, Nada in Viki Marušič, kar 
kaže na to, da se mladi najprej naučijo 
šahirati od svojih staršev. 

Čast ^starejših* so branili Mencinger, 
Eržen, Krn i čar. Ravnik, Lužnik, N.Maru
šič, Omanovič, Laharnar, Bajramovic, 
V.Ivelja, Camžič, Zaimovič, A.Bec, Begič, 
Piberčnik, Kneževič, Ključanin, Brglez, 
Smrke, Trkulja, Zupan, Ristov, in Sitnov-
ski. Mladi rod pa so predstavljali SokliČ, 
Kosmač, Rod man, Mrvar, Pazi ar, Konic, 
Tavželj, B.Ivelja, Ivanovič, Bogdanovski, 
Jošt, Dimitrijevič, Srpak, Janjoš, Mrko-
vič, Zlatanov, V.Marušič, Svetlin, Petrov, 
M.Bec, Kostadinov, Subotič in Kuralt. 

Šahovski dom bo od 1. julija dalje 
zaprt, nova igralna sezona pa se bo priče
la okrog 10. septembra. 

P.K. 

Tekmovanje ob krajevnem 
prazniku 

V počastitev praznika krajevnih skup
nosti Staneta Bokala, Mirka Roglja — 
Petka in Cirila Tavčarja so bila izvedena 
naslednja tekmovanja: 

Namizni tenis 
Namizno-teniško tekmovanje je izve

del namizno-teniški klub Murova v pro
storih TVD Partizan. Sodelovalo je pet 
ekip v razredih: pionirke, pionirji, mla
dinci in člani. 

V razredu mladincev so bila osvojena 
naslednja mesta: 1. KS Cirila Tavčarja 
(Dremelj-Canjuga), 2. KS Cirila Tavčarja 
(Lahajnar-Vadjunec) in 3. KS Cirila Tav
čarja (M. Buh-T. Buh). 

Pri članih je prvo mesto osvojila ekipa 
KS Edi Giorgioni Javocnik — Koroška 
Bela (Zore-Podbregar). 

V skupni uvrstitvi za osvojitev prehod-
^hega pokala so bila osvojena "na^ednja 
•mesta: 
l 1. KS Cirila Tavčarja, 2. KS Sava, 3. KS 
Javornik — Koroška Bela, 4. KS Mirka 

" Roglja — Petka in 5. KS Staneta Bokala. 
Prehodni pokal je osvojila ekipa KS Ci

rila Tavčarja. 
Za pomoč pri izvedbi tekmovanja se 

zahvaljujemo NTK Jesenice. 

\ Šah 
V tekmovanju za šahovski prehodni 

pokal se je pomerilo šest ekip, ki so osvo
jile naslednja mesta: 

Donat zmagovalec 
turnirja 

Člani nogometnega kluba Donat Rado
vljica so v počastitev dneva borca organi
zirali turnir. Nastopilo je 21 ekip, zmaga
li pa so prireditelji turnirja pred Ilinde-
nom ter prvo ekipo Bosne in prvo ekipo 
Grada. 

Za najboljšega strelca turnirja so pro
glasili Paniča, za najboljšega vratarja pa 
Kobala. 

J.R. 

1. KS Mirka Roglja — Petka, 2. KS Sta
neta Bokala, 3. KS Edi Giorgioni Javor
nik — Koroška Bela, 4. KS Cirila Tavčar
ja, 5. OŠ Prežihov Voranc in 6. OŠ Preži-
hov Voranc. 

Prehodni pokal je v trajno last osvojila 
ekipa KS Mirka Roglja — Petka v sesta
vi: 

Izudin Bajramovic, Vojislav Ivelja, 
Rahman Čamdič in Marko Trkulja. 

Streljanje s pištolo 
V streljanju s pištolo, ki ga je organizi

rala KO ZRVS Cirila Tavčarja, so bili po
samezno doseženi naslednji rezultati: 

1. Marjan Razboršek (KS Mirka Roglja 
— Petka), 2. Bojan Šuligoj (Občinski štab 
TO Jesenice), 3. Stane Mencin (Postaja 
milice Jesenice) in Stane Križnar (KS 
Staneta Bokala). 

Ekjpis&jSO bUi doseženi naslednji j e 
zuita ti: 

1. Oddelek za ljudsko obrambo Jeseni
ce, 2. Občinski štab teritorialne obrambe 
Jesenice in 3. Krajevna organizacija 
ZRVS Mirka Roglja — Petka. 

Prehodni pokal je v letu 1988 osvojila 
ekipa Oddelka za ljudsko obrambo Skup
ščine občine Jesenice. 

Balinanje 
Tradicionalnega balinarskega turnirja 

v organizaciji Zveze borcev KS Cirila 
Tavčarja se je udeležilo pet ekip, ki so 
dosegle naslednja mesta: 

1. KO ZB Staneta Bokala. 2. SZDL Sta
neta Bokala, 3. SZDL Cirila Tavčarja. 4. 
KO ZB Cirila Tavčarja in 5. Sekcija za 
družbeno aktivnost žena Plavž. 

Zmagovalna ekipa krajevne organiza
cije zveze borcev Staneta Bokala v sesta
vi Vlado Čelik, Jože Cej. Janez Pavlic in 
Stane Terlikar je osvojila prehodni pokal 
za leto 1988. 

Streljanje z zračno puško 
Tekmovanje bo izvedeno na sam praz

nik Dneva borcev in krajevnih skupnosti 
4. julija na Parkeljnovi kmetiji na Priho
dih. Vabimo krajane, da se tega dne ude
leže pohoda po spominskih obeležjih in 
streljanja v čim večjem številu. 

51. pohoda slovenskih železarjev na Ratitovec 

se je udeležilo 529 pohodnikov 
V soboto, 25. junija, je DO Plamen 

Kropa izvedla 51. pohod delavcev 
SOZD Slovenske železarne na Ratito
vec. Pohoda se je udeležilo 529 delav
cev ter njihovih svojcev iz vseh DO 
SOZD, in sicer: iz Železarne Jesenice 
120. iz Železarne Ravne 132, iz Žele
zarne Štore 40, iz Plamena Kropa 100, 
iz Verige Lesce 65, iz Žične Celje 46, iz 
Tovila Ljubljana 18 in Metalurškega 
inštituta Ljubljana pa osem udeležen
cev. 

Iz naše železarne smo se z dvema 
avtobusoma odpeljali, ob ne preveč 
obetavnem vremenu, proti Kranju, 
kjer so na naše presenečenje posijali 
prvi sončni žarki. V Kranju smo zavili 
desno proti Škofji Loki in nato nav
zgor do Železnikov, kjer so nas po
zdravili organizatorji pohoda na čelu z 
vodjem pohoda, Janezom Smrekar-
jem. Nato smo se odpeljali po vijugasti 
cesti do slikovite gorske vasice Prtovč. 
Tu so nas prijazni vodniki usmerili na 
široko gozdno pot proti našemu cilju. 
Smerokazi z napisom Pohod in z zna
kom DO Plamen Kropa so nas usmer
jali vedno višje proti vrhu gore. Živopi-
sna kolona pohodnikov je v lepem son
čnem vremenu v uri in pol prispela do 
vrha Ratitovca (1666 m), na katerem je 
obilo gorskega cvetja. V planinski po
stojanki in ob njej smo si privoščili 
daljši počitek za okrepčilo in občudo
vanje gora, ki obdajajo Ratitovec ter 
rastlinstva. 

Nato smo pot nadaljevali po grebenu 
proti Soriški planini. Ob poti pa smo 
opazovali bunkerje, ki stojijo ob poti 
še iz časa pred 2. svetovno vojno. Sta
rejši pohodnik nam je povedal, da je tu 
potekala nekdanja Rupnikova linija. 
Kmalu se je izpod grebena prikazala 
slikovita vasica s cerkvijo. Sorica, ki je 
bila med 2. svetovno vojno velikokrat 
napadena in porušena. Po dveh urah 
smo prispeli do Soriške planine, ki je 
na višini 1307 m. Tu nastaja velik zim
ski rekreativni center za škofjeloško 
področje. Kljub prejšnjim obvestilom v 
20 . številki Žeiezarja, da bomo morali 
pohodniki hrano in pijačo nositi s se
boj, so nas organizatorji pohoda prese
netili in nas pogostili, in sicer s pasu-
ljem in pol klobase ter dodatkom za 
žejo. Organizatorji so povedali, da se 
moramo za to pogostitev zahvaliti ne
katerim iznajdljivim organizatorjem 
pohoda. 

Organizatorji pohoda so tudi poskr
beli za razvedrilo. Ubrani muzikantje 

so na plesišče ob Litostrojski koči zva
bili množico pohodnikov, katerim 
utrujenost ni stopila v noge. Navzoče 
je pozdravil predsednik Izvršnega od
bora konference osnovnih organizacij 
sindikata DO Plamen Kropa, Damjan 
Žbontar. V svojem nagovoru ni hotel 
obremenjevati navzoče s hudimi go
spodarskimi težavami, temveč je govo
ril o pomembnosti pohodov, o lepotah 
naših gora, o železarjih in predeloval
cih, ki se srečujejo na pohodih, se med 
seboj povezujejo in sklepajo nova po
znanstva. 

Med plesom je neutrudni Janko 
Kralj iz Verige Lesce zvabil pred mi
krofon pevce, recitatorje in tiste, ki jim 
gredo od rok šaljivi dovtipi, tako da je 
bilo celo popoldne živahno in nihče se 

ni dolgočasil. 
Pol ure pred napovedanim odhodom 

je kratka nevihta preprečila nadalje
vanje zabavnega dela pohoda. Kljub 
temu so bili vsi udeleženci pohoda za
dovoljni in hvaležni organizatorjem za 
prijeten pohod, največ zaslug za to pa 
so imeli: vodja pohoda Janez Smrekar 
s svojimi vodniki, predsednik sindika
ta Damjan Žbontar ter člani GRS iz 
Radovljice. Pred odhodom smo si po
hodniki obljubili, da se ponovno snide
mo na tretjem letošnjem pohodu, ki bo 
20. avgusta v smeri Logarska dolina — 
Kamniško sedlo — Logarska dolina in 
ga bo organizirala Železarna Štore. 

Srečno in nasvidenje v Logarski do
lini! 

P.Dimitrov 

,Va Ratitovcu (foto: I. Dolenc) 

Vse gojence lanskoletne ho
kejske šole obveščamo, da se v 
torek, 5. julija, ob 17. uri, zbe
rejo v športni hali P o d m e ž a -
kla. 

Hokejska šola 
H K Jesenice 

Tudi tokrat ni manjkalo zabave (foto: I. Dolenc) 

Zahvala HK Jesenice 
Hokejski- klub Jesenice se 

iskreno zahvaljuje vsem daro
valcem tombolskih dobitkov, 
sodelavcem in u d e l e ž e n c e m 
velike hokejske tombole v 
Športnem parku na Jeseni
cah. 

Tombolski odbor 
pri H K Jesenice 

24 ur košarke 
s kulturnim in zabavnim programom 

Občinska konferenca ZSMS Jesenice in Košarkarski kljub Jese
nice organizirata 24 ur košarke s kulturnim in zabavnim programom 
v soboto, 2. julija, od 17. ure dalje v Športnem parku pod Mežaklo . 

Na košarkarskem maratonu bosta igrali mešan i ekipi Košarkar
skega kluba Jesenice in Veterani, okrepljeni z znanimi igralci in 
igralkami starejših generacij jeseniške košarke. 

V kulturnem programu, ki bo v soboto in nedeljo od 17. do 22. ure, 
bodo z glasbo za mlade in starejše plesalce in pos lušalce nastopili an
sambli z Jesenic in okolice. 

Poleg tega bosta organizatorja v zabavnem programu izvedla sre-
čelov, tekmovanje v izvajanju prostih metov in trojk, basket 3:3 ter 
druge zabavne igre. 

Vabljeni 

Balinanje 

Jesenice : Center (Kranj) 9 :9 
V 4. kolu 1. gorenjske lige je ekipa BK 

Jesenice v petek, 24. junija, gostila ekipo 
BK Center iz Kranja. Igrala je neodloče
no 9:9 in osvojila eno točko 

Jeseničani so tokrat odlično odigrali 
igro četvork. V nadaljevanju so slabše 

Radovljiški športni 
balinarji spet 

zmagali 
Moštvo BK Radovljica je v 6. krogu 

medobčinske balinarske lige — sever, v 
soboto, 25. junija, doma igralo z moštvom 
BK Špica iz Ljubljane. Radovljičani so 
tudi tokrat slavili zmago z izidom 14:4. 

To je že četrta zmaga v spomladan
skem delu prvenstva (ob enem porazu in 
neodločenem izidu), kar jih je še bolj utr
dilo na drugem mestu prvenstvene lestvi
ce. Tudi tokrat je radovljiško moštvo 
igralo v sestavi: Rebec, Humerca. Uran, 
Kavčič in Ravnik. Manjkal je le Raspet iz 
prve postave. 

Radovljičani v prihodnjem 7. krogu go
stujejo v Zagrebu pri vedno nevarnih čla
nih BK Hajduk. JR 

odigrali igre posameznikov, saj so od šti
rih dobili samo eno in prav tu je bil gla
vni vzrok za izgubo ene točke. Na koncu 
sta ekipi dobili še vsaka po eno igro dvo
jic in si tako razdelili točki. 

Ob štirih kolih so Jeseničani še vedno 
na drugem mestu s petimirni točkami iz 
treh srečanj, še naprej pa vodi ekipa Ro-
govile iz Prebačevega, ki ima sedem točk 
iz štirih srečanj. V petem kolu, ki bo tudi 
zadnje v spomladanskem delu, bodo Je
seničani v petek, 1. julija, gostovali v Ra
dovljici proti ekipi Alpetoura. Za ekipo 
BK Jesenice so nastopili: Franci Campa, 
Jadran Kozamernik, Milan Rijavec in 
Brane Gašperšič. 

V nedeljo, 26. junija, pa sta Franci 
Campa in Milan Rijavec v Čirčah v Kra
nju igrala 3. kolo posameznikov za pr
venstvo Gorenjske. Poleg njiju sta nasto
pila še igralca BK 5. avgust iz Tržiča in 
BK Kokra iz Kranja. Franci Campa je 
ponovno dvakrat zmagal in se uvrstil v fi-
nale, žal pa to ni uspelo Milanu Rijavcu, 
ki je tokrat imel tudi precej smole, saj je 
pri izbijanju kar nekajkrat odbil še svoje 
krogle. Franci Campa bo v nedeljo, 3. ju
lija, igral v finalu v Skofji Loki, kamor se 
je uvrstilo dvanajst najboljših posamez
nikov iz Gorenjske. Upajmo, da bo igral 
čim bolje in se tudi v finalu dobro uvrstil. 

B.K. 

Zmaga Železarja 
Na balinišču v Čirčah sta se v sredo, 22. 

junija, pomerili ekipi Uredništva Žeie
zarja in Meterjev Gorenjskega tiska. V 
dokaj razburljivi in izenačeni tekmi so 
zmagali gostje z rezultatom 2 : 1. Tekma 
je kljub občasnim zaostritvam potekala v 
prijateljskem vzdušju. 

Za ekipo Uredništva Žeiezarja so igra
li: J. Vari, M. Crnovič in D. Bradaškja, za 
domačo ekipo pa: A. Pezdevšek, J. Hab-
jan, J. Perčič, J. Resman, B. Štefan, S. 
Markič, B. Brezar... 

Vse ljubitelje tega prijetnega in borbe
nega športa, zlasti pa navijače obeh mo
štev vabimo, v sredo, 14. septembra letos, 
na balinišče v Čirče, ko se bosta ekipi po
novno pomerili. 
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Zbor! 


