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NAŠ KOVINAR, sv 
nik ŽELEZARJA 
ja od 1. decem 
kot štirinajsto" 
ob 25-letnici p 
rod s srebrn 
tehnični ureuni 
Trako. Našlo 
— Železarna je 
govorni urednik' 
ništva 26-21. Stav 
Kranj, Tisk ZP LjudsKa 

ID, je kot predhod-
¡7. ŽELEZAR izha-

d 15. aprila 1959 
cJt tednik. Glasilo je 
dom zaslug za na-

ni urednik Lilijana Kos, 
jetar uredništva Oinka 

Ps^lovenske železarne 
ih telefonov: glavni In od-

26-19 in sekretar ured-
ikovanje Gorenjski tisk 
a. 

Proizvodnja in prodaja v številkah 

S K U P . O D P R E M A LASTNE 
PROIZV. 

količ. količ. količ. 
mes. mes. kumul. 

M E T A L U R G I J A 19.225,0 5.264,6 5.264,6 

Je ki aru a Bela 8.657,0 
Valj. ploč. in trakov 5.814,6 632,1 632,1 
H V B 4.753,4 4.632,5 4.6323 

SERVIS H V T 373,7 327,6 327,6 
SERVIS D E B . PLOC. 0,0 0,0 f ' » 
PVT » p i p 1.138,7 1.138,7 
GREDICE 0,0 0,0 0,0 
V A L J . ŽICE IN PROFILOV 2.901,6 385,7 385,7 
ŽICA IN PROFILI 1.256,2 1.154,7 1,154,7 
E L E K T R O D E 621,5 383,9 383,9 
ŽEBLJI 36,9 93,0 93,0 

ŽELEZARNA 25.2963 8.748,2 8.748,2 

Rezultat do 21.1. je odraz stanja na tržišču. Ob kroničnem nomanjka-
nju naročil se je v zadnjem mesecu še povečal saldo terjatev. Želje in po
trebe vedno večjega števila kupcev so v nesorazmerju z njihovimi mož
nostmi plačevanja naših izdelkov, zato takim, k i ne dajo niti minimalne 
garancije za plačilo, ne dobavljamo izdelkov. 

Kljub kasnejšemu pričetku obratovanja v januarju smo morali pono
vno ustaviti proizvodnjo v Jeklarni 2 in Valjarni bluming stekel. Po seda
njih ocenah lahko tudi v februarju pričakujemo močno okrnjeno proiz
vodnjo. 

Tehnični direktor 
mag. Janez Jamar, fflrfamM 

Viktor Brezar — republiški sekretar 
za drobno gospodarstvo na Jesenicah 

Na povabilo Obrtnega združenja Jesenice, k i mu predseduje član Izvršnega 
sveta Jesenice Polde Zupančič, je bil v ponedeljek, 21.1., na obisku na Jesenicah 
republiški minister za drobno gospodarstvo 'Viktor Brezar. 

Na razgovoru, na katerem so poleg 
predstavnikov Obrtnega združenja Je
senice sodelovali tudi predsednik 
skupščine, predsednica in podpredsed
nik izvršnega sveta ter direktorica 
Uprave za družbene prihodke Jeseni
ce, so temeljito razpravljali o dajatvah 
obrtnikov, kjer se z novo zakonodajo 
obetajo številne novosti. V občini Jese
nice je 432 rednih obrtnikov ter 264 ta
kih, k i se z obrtjo ukvarjajo kot s po
stranskim poklicem. Pr i obrtnikih je 
skupaj zaposlenih 250 delavcev. 

Člani obrtnega združenja so pred
vsem opozorili na to, da nova davčna 
zakonodaja, četudi prinaša vrsto do
brih rešitev, ne razrešuje dveh temelj
nih problemov . To je stimuliranja za
poslovanja in investiranja oziroma vla
ganja. Sekretar sekretariata za drobno 
gospodarstvo Viktor Brezar je pred
vsem poudaril, da je potrebno stalno 
spremljati izvajanje nove davčne zako
nodaje in posebej opozoriti na proble
me, ki se pri tem pojavljajo, da bi j ih 
lahko upoštevali pri spremembi zako
nodaje. 

Na razgovoru je beseda tekla tudi o 
načrtih za novo brezcarinsko obrtno 
cono na Jesenicah, pa razvojnem di-

Gradivo sestavljajo tri poglavja, in 
sicer: 

- zaposlenost in brezposelnost v ob
dobju januar- september 1990 v občini 
Jesenice, 

- ocena gibanja zaposlenosti in brez
poselnosti do konca leta 1990, 

- ocena gibanja zaposlenosti in brez
poselnosti v letu 1991. 

V poročilu zaposlenosti in brezposel
nosti so izpostavljena gibanja zaposle
nih v gospodarstvu, negospodarstvu in 

samostojnem osebnem delu. V okviru 
zaposlenosti je prikazano tudi zaposlo
vanje pripravnikov i n delavcev iz dru
gih območij Jugoslavije. Brezposelnost 
je primerjalno prikazana za obdobje 
devetih mesecev, z vidika obsega poja
va pa tudi za mesec oktober. Povdarek 
je dan upravičencem socialne varnosti 
in v okviru tega pripravnikom, stečaj
ni kom i n upravičencem, k i so kapi tali-
zirali denarno nadomestilo. 

Ocena gibanj zaposlenosti in brez

poselnosti do konca letošnjega leta je 
izdelana na osnovi dosedanjih poda
tkov. Ocena ne vključuje upada zapo
slenosti i n porasta brezposelnosti zara
di pričakovanih stečajev podjetij (blo
kade), temveč temelji na projekciji do
sedanjih realiziranih gibanj do konca 
leta 1990. 

Ocena gibanj zaposlenosti in brez
poselnosti za leto 1991 je izdelana v va
riantah. Prva varianta predvideva 
ohranitev doseženega nivoja brezpo
selnosti v letu 1990, druga varianta pa 
vključuje možna gibanja zaposlenosti 
in brezposelnosti ob potencialnih mož
nostih realizacije stečajev podjetij, ka
terih blokada žiro računov se približu
je 60 dnem. 

A. Zaposlenost i n brezpo
selnost v obdobju januar-
september 1990 

I. Zaposlenost 
1. Obseg in gibanje zaposlenosti v 

občini Jesenice v obdobju januar-sep
tember 1990 

Poprečna zaposlenost je v devetme-
sečju leta 1990 v občini Jesenice znaša
la 13.383 delavcev in je v stalnem upa
danju. V primerjavi s poprečjem prete
klega leta je nižja za 663 delavcev al i 
4,7 % v primerjavi z enakim obdobjem 
leta 1989 pa kar za 733 delavcev ali 5,2 
%. Od polletja do devetmesečja letos se 
je število poprečno zaposlenih delav
cev znižalo za 130 delavcev. 
. V gospodarstvu občine Jesenice se 

je poprečna devetmesečna zaposlenost 
znižala za 5,6 % oz. 672 delavcev, od te
ga v industriji 3,5 % (za 178 delavcev). 
V negospodarstvu je poprečna devet
mesečna zaposlenost nižja za 1,6 % (za 
30 delavcev), za 11,0 % ali 13 delavcev 
pa je nižja tudi zaposlenost v samostoj
nem osebnem delu. 

Ob koncu septembra je bilo v občini 
Jesenice v gospodarstvu, negospodar
stvu in samostojnem osebnem delu za
poslenih 13.075 delavcev. V primerjavi 
s septembrom 1989 je to za 834 delav
cev manj, v primerjavi z decembrom 
1989 pa za 727 delavcev manj. 

V primerjavi z letom 1989 se je v go
spodarstvu občine Jesenice zaposle
nost znižala za 5,1 % oz. za 604 delavce 
(na Gorenjskem za 3,8 % oz. za okroglo 
2.700 delavcev). Po absolutnem številu 
se je zaposlenost zmanjšala največ v 
gradbeništvu, sledijo industrija, obrt in 
osebne storitve, trgovina ter gostinstvo 
in turizem. Rahla, pozitivna rast je v 
gospodarstvu evidentirana v gozdar-

(Nadaljevanje na 3. strani) 

narju, hranilni službi, opozorili pa so 
tudi na številne druge probleme, k i ta
rejo obrtnike (plačevanje elektrike, na
bave itd.). 

Največji problem, k i tare tudi jese
niško občino, pa so nova delovna me

sta, zato je potrebno vse napore usme
riti v to. Izvršni svet je že predlagal 
preučitev pobude za razpis obveznic 
občine Jesenice, možnosti so tudi z od
dajo prostora za dejavnosti, k i zaposlu
jejo lju&i itd. 

Vsekakor pa, kot so poudarili, za 
vsako idejo mora biti poslovnež, ki jo 
želi realizirati. 

ODPUŠČANJE DELAVCEV 
SOCIALNA OGROŽENOST 
SLABA DELAVSKA ZAKONODAJA 
NEURESNlCEVANJE KOLEKTIVNE 
POGODBE 
KATASTROFALNI POLOŽAJ 
GOSPODARSTVA 
STEČAJI PODJETIJ 

VSE TO SO RAZLOGI ZA PROTEST, 
KI GA JE ORGANIZIRAL 

Sindikat kovinske in elektroindustrije 
Msn# Slovenije 

v sredo, 23. januarja 1 9 9 1 , ob 9 . uri 
na Trgu revolucije pred Cankarjevim 

domom v Ljubljani. 

Protestnega shoda so se udeležili sindikalni zaupniki, delavci in de
lavke sindikalnih organizacij kovinske in elektroindustrije Slovenije. 

Od najodgovornejših predstavnikov vlade in od slovenske skupščine 
so zahtevali: 

1. Sprejem takšnih rešitev v skupščini RS, k i bodo omogočile izhod iz 
gospodarske krize 

2. Sprejem takšne delovnopravne zakonodaje, k i varuje delavce 
3. Sprejem razvojno socialnega programa v Republiki Sloveniji, k i bo 

omogočil tudi odpiranje novih delovnih mest 
4. Soodločanje delavcev v podjetjih 
5. Delo i n zanj plačilo po kolektivnih pogodbah i n uresničevanje ko

lektivnih pogodb 
6. Prenehanje odpuščanja delavcev z namernimi stečaji podjetij 
S tem protestnim shodom so sindikalni aktivisti opozorili odgovorne 

institucije, še posebej pa poslance Skupščine Republike Slovenije, naj ta
koj zaključijo že začeto razpravo o problematiki kovinske in elektroindu
strije Slovenije ter sprejmejo konkretne rešitve za izhod iz sedanje krize. 

Sporočilo za javnost 
N a razširjeni seji Izvršnega odbora Sindikata kovinske i n elektro in

dustrije Slovenije, k i so mu prisostvovali tudi predstavniki Sekretariata za 
delo pri Izvršnem svetu Republike Slovenije, je bila obravnavana proble
matika socialnega in materialnega položaja delavcev ob sprejemanju nove 
delovno pravne in davčne zakonodaje v Skupščini Slovenije in informacija 
o dosedanjih aktivnostih, k i so potekale v zvezi z reševanjem problematike 
položaja delavcev v kovinski in elektro industriji Slovenije. 

Ugotovili smo, da je bilo le delno ugodeno zahtevam Sindikata in to le 
v delu, da je Skupščina obravnavala problematiko, ni pa bilo sprejetih kon
kretnih stališč in sklepov za rešitev problematike. 

Vzporedno s tem pa Izvršni svet in Skupščina Republike Slovenije 
predlagata spremembo zakonodaje, k i še poslabšuje položaj delavcev ne 
samo v kovinski in elektro industriji Slovenije i n s sprejemanjem takšne 
zakonodaje preprečuje izvajanje in uresničevanje že veljavne splošne ko
lektivne pogodbe za gospodarstvo. Takšen pristop pa tudi onemogoča uve
ljavljanje panožne kolektivne pogodbe, k i jo bomo sprejeli do konca mese
ca. 

Sindikat ugotavlja, da je problematiko možno uresničevati samo s 
konkretnim razvoj no-socialnim programom. Ker nam vlada samo oblju
blja, ne vidimo druge poti, kot da s protestnim shodom 23. januarja 1991 na 
ploščadi pred Cankarjevim domom ob 9. ur i opozorimo poslance Skupšči
ne in vlado, da na sejo skupščine ponovno uvrstijo problematiko gospodar
stva in sprejmejo rešitve za izhod iz sedanje krize. 

Širšo javnost želimo opozoriti, da je to naš ponovni poizkus, da brez 
stavke kot skrajnega sredstva sindikalnega boja zahtevamo od odgovornih 
organov, zlasti pa od vlade in skupščine, da se začnejo ukvarjati tudi z go
spodarstvom in za delavce usodnimi zadevami. 

Tak način je tudi resno opozorilo, da naj pristojni organi sprejmejo od 
Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije ponujeno parlamentar
no pot, ne pa, da nas silijo k reševanju zadev s skrajnimi sredstvi in po 
podjetjih tudi vsakodnevnimi stavkami. 

Predsednik Sindikata kovinske in 
elektro industrije Slovenije j 

Albert Vodovnuc 

Zaposlenost in brezposelnost 
v občini Jesenice 

Jeseniški Izvršni svet je 15. januarja na svoji redni seji med drugim obravna
val tudi informacijo o zaposlenosti i n brezposelnosti v občini Jesenice v obdobju 
januar- september 1990. 

• Informacijo je Sekretariat za gospodarstvo in negospodarstvo občine Jese
nice pripravil na podlagi poročila o zaposlenosti in brezposelnosti na Gorenj
skem za obdobje januar-september 1990, k i ga je pripravil Republiški zavod za 
zaposlovanje - enota Krani . 



Ž E L E Z A R 

Predlog zakona o delovnih 
razmerjih in dejavnost 

sindikata Neodvisnost - KNSS pri tem 
neodvisnost 

S predlogom zakona o delovnih razmerjih je predvideno zmanjšanje nekate
rih pomoči. Čas prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti je 
odvisen od časa, za katerega je bil delavec zavarovan za primer brezposelnosti. 
Zmanjševanje števila zaposlenih je povezano z odpravljanjem nerentabilnih pro
izvoden^ stečaji, sanacijo podjetij. 

S spremembami zakona o delovnih 
razmerjih so se na delovnem sestanku 
prejšnji teden ukvarjali strokovni so
delavci za področje delovne pravne za
konodaje samostojnih sindikatov in 
sindikalnih zvez, ki delujejo v Sloveni
j i . Pobudnik sestanka je bila Neodvis-
nost-KNSS, sklicala pa ga je z name
nom, da bi oblikovali skupna stališča 
slovenskih sindikatov k temu zakonu 
in tudi k predlogu zakona o zaposlova
nju in drugih pravic za čas brezposel
nosti. 

Kar zadeva predložene spremembe 
zakona o delovnih razmerjih, so opra
vili le načelno razpravo, v kateri so se 
strinjali, da je zakon slab, saj izključu
je soodločanje delavcev v tako po
membnih zadevah, kot sta trajno pre
nehanje potreb po delu delavca in obli
kovanju socialnih načrtov v podjetjih. 
Kot določa zakon, ima pri tem največ 
pristojnosti poslovodni organ. 

Ob tem se je razvila polemika, kako 
uveljaviti te pripombe sindikatov v 
skupščini. Svobodni sindikati mislijo, 

da bi imeli več možnosti za uspeh, če 
bodo pred poslanci nastopili s skupni
mi amandmaji k predlogu zakona. Ne-
odvisnost-KNSS pa sodi, da mora biti 
sindikalni pluralizem razpoznaven ta
ko, da je jasno, kdo bo dopolnilo pred
lagal, kdo ga podpira in kdo ne. Ker je 
kazalo, da se ne bodo mogli dokopati 
do skupnih stališč v zvezi s tem vpra
šanjem, so se dogovorili za ponovni se
stanek, pred tem pa naj strokovne 
službe v sindikatih pripravijo posami
čne amandmaje k predlogu zakona, ta
ko da bo razvidno, kdo predlaga posa
mično dopolnilo in kdo se z njim stri
nja. 

Čez nekaj dni so se predstavniki 
sindikatov sestali v prostorih Neodvis-
nosti-KNSS v Ljubljani in izoblikovali 
amandmaje k zakonu o delovnih raz
merjih. Amandmaji so sestavljeni v 
smislu sodelovanja sindikatov pri dolo
čevanju začasnih in trajnih presežkov 
delavcev, saj sodelovanje sindikatov 
zagotavlja tudi vpliv delavcev na spre
jem teh odločitev. Določajo ukrepe za 

Ameriški sindikalisti pri 
Neodvisnosti - KNSS 

Neodvisnost - Konfederacija novih sindikatov Slovenije, je za svoje člane or
ganizirala posvetovanje, k i so se ga udeležili tudi nekateri priznani ameriški sin
dikalisti: James Baker iz ameriške Konfederacije sindikatov, k i je hkrati pred
stavnik v Evropskem svetu sindikatov in član Mednarodne organizacije dela, 
Stacy Heath, predsednica sindikata ameriških pomorščakov in Taylor Lawery, 
ataše za delo iz ameriškega veleposlaništva v Beogradu. 

Na posvetovanju so gostje iz Ameri
ke predstavili sistem participacije de
lavcev v ameriških podjetjih, njihovo 
videnje možnosti transformacije druž
bene lastnine in kako poteka kolekti
vno dogovarjanje in podpisovanje kole
ktivnih pogodb. Udeležence posvetova
nja so tudi seznanili z načinom sindi
kalnega organiziranja v Združenih dr-
žaviOBr ' 

Sindikati v ZDA so pod kontrolo 
svojih članov, pod kontrolo delavcev, 
ki so člani sindikata. Funkcionarji v 
sindikatih so izvoljeni na demokrati
čen način. Kolektivne pogodbe odobri
jo s soglasjem svojih članov. Financi
rajo se izključno iz članarine, k i znaša 
toliko, kot zaslužek delavca za dve uri 
ali dve uri in pol dela. Delavci se na vo
litvah odločijo, ali bo sindikat predsta
vljal njihove interese in kateri sindikat 
bo to. Tisti, ki je izvoljen, ima tudi pra
vico za pogajanja v imenu delavcev. 
Vse je odvisno od uglednosti sindika
tov, od tradicije in skupnih interesov. 
Najbolj pomemben pa je dialog med 
vsemi nasprotnimi stranmi. 

Kolektivne pogodbe se v Ameriki 
sklepajo na različne načine: na drža
vni, regionalni ali podjetniški ravni. 
Lahko se sklepajo za različne čase ve
ljavnosti. Čas načeloma ni določen, ve
činoma pa za 3 leta. Ko pogodba velja, 
stavka ni dovoljena. V primeru kršitve 
kolektivne pogodbe obstaja procedura, 
kako se spor rešuje. 

Kršitve se obravnavajo in rešujejo 
na več nivojih od najnižjega v podjet
jih do najvišjih sindikalnih delavcev v 
Konfederaciji. Naslednji nivo ugota
vljanja kršenja je arbitraža, katere 
odločitev je dokončna. Odločitev arbi
traže zavezuje obe strani in velja kot 
zakon, k i ga upošteva tudi sodišče. Ko
lektivna pogodba nakazuje tudi parti
cipacijo, ki je stvar diskusije in spora
zumov, ko gre podjetje v likvidacijo. 

Tak primer podjetja je bil Crvsler. 
Sindikati in delodajalci so se dogovori
l i , da se morajo žrtvovati za rešitev 
podjetja vsi. Delavci so pristali na kon
cesije, zato so mesta v odboru direktor
jev in v odboru podjetij dobili tudi 
predstavniki delavcev. Če delavci ali 
sindikati vložijo denar v podjetje, je lo
gično, da bodo tudi soodločali. Obstoja 
tudi možnost, da delavci in uslužbenci 
prevzamejo podjetje v svoje roke, ka
dar so lastniki večine delnic. 

Imajo pa dobre in* slabe izkušnje. Če 
gre podjetju slabo in delavci pokupijo 
delnice, tvegajo ne samo svoja delovna 
mesta, ampak tudi svoje prihranke. 
Zato se sindikati v ZDA večkrat spra
šujejo, če se sploh splača reševati pod
jetje. To se tudi zlorablja, ko lastniki 
podjetja prodajo delnice delavcem ži
to, da se izognejo davkom, podaljšujejo 
pa agonijo podjetja. 

Najpomembnejše je izvajanje kole-
tivne pogodbe na nivoju podjetja. Ob-
tajajo različni programi, k i so rezultat 
onsultacij, kako odpreti novo delovno 
lesto ali urediti obstoječa delovna me

da bodo delavci zadovoljni. Vod-
oodjetja hoče izvajanje kolektivne 

]be večkrat blokirati. Večina vod-
odjetij je -sovražno ^razpoložena 
'vkatov. Kolektivna pogodba je' 

samo papir, če se ne uveljavlja med de
lavci. Oni sami se bodo odločili za stav
ko v primeru kršitve kolektivne pogod
be. Sindikat po naročilu delavcev orga
nizira stavko, vse pa je organizirano 
od spodaj navzgor. 

Ameriški sindikati stavko organizi
rajo samo v primeru kršitve kolektivne 
pogodbe, pa še takrat zelo težko, ker se 
s stavko delavci žrtvujejo, najbolj trpi
jo njihove družine, ki so medtem brez 
dohodkov. Sindikat ima sicer stavko
vni sklad, ki pa je namenjen samo 
stavkajočim. Delavci v ZDA stavkajo 
na svoj način. Pri stavki vedno potegne 
delavec kratki konec, posebno sedaj, 
ko je delovne sile dovolj in je delavec 
lahko zamenljiv. Pri stavkah vsi izgu
bljajo, najbolj pa delavci, kajti lastniki 
so vedno bolj zavarovani kot delavci, 
pa tudi vodilni v podjetjih so bolj zašči
teni. N i interes delavcev, da bi s stavko 
uničili podjetje, je pa interes delodajal
cev, da uporabijo stavko kot vzrok, da 
lahko uničijo sindikate. 

Pri sprejemanju kolektivne pogod
be velja določen postopek. Najprej sin
dikati sprejmejo predhodni sporazum 
o kolektivni pogodbi, s katerim gredo 
med delavce. Na take sestanke pride 
veliko ljudi, delavcev iz vseh podjetij v 
državi in člani sindikatov vseh teh pod
jetij in glasujejo. Zavrnitev take po
godbe lahko pomeni že razpoloženje v 
prid stavki. 

Pogajanje o kolektivni pogodbi po
teka najprej med skupinami delavcev, 
ki so za ali proti, da bi sindikat (ali ka
teri sindikat) zastopal njihove intere
se. Ko se to sporazumejo;* delavci izvo
lijo iz vrst sindikata, ki so ga določili 
za pogajanja, še ljudi, ki jih bodo za
stopali, s tem jim zaupajo tudi določe
na pooblastila. Na drugi strani pogajal
ske mize so podjetniki, polnomočje jim 
dajo javne institucije, ki imajo tudi 
končno besedo pri odobritvi kolektivne 
pogodbe. 

Iz omenjenega je razvidno, da smo 
krepko za razvojem delavskega giba
nja v kapitalizmu, čeprav so nam pred
stavniki prejšnjega režima zagotavlja
l i , da imamo najboljši sistem na svetu. 
Smo pa na tako nizkem nivoju, da ne 
moremo spraviti skupaj niti poštene 
pogajalske mize, saj je v pogojih druž
bene lastnine nemogoče ugotoviti, ka
teri partnerji in katere strani bodo sed
l i za njo. 

Neodvisnost-KNSS 
Bogomir Ličof -

omilitev posledic, ki bi nastale v druž
bi, še zlasti pa zmanjšanje nevarnosti 
socialnih nemirov zaradi bistvenega 
skrajšanja dosedanjega roka 24 mese
cev, ko so bili delavci kot presežki še v 
delovnem razmerju, na 6 mesecev. Ena 
izmed utemeljitev so tudi sedanje tež
ke ekonomske razmere, ki ne dopušča
jo velikega odpuščanja delavcev. 

Amandmaji predvidevajo udeležbo 
delavskih predstavnikov na vseh nivo
jih in s tem v zvezi tudi ustanovitev no
ve institucije, arbitraže. Rešuje se soci
alni položaj delavcev, ki so v stečaju 
izgubili svojo zaposlitev, in predvideva 
tudi v tem primeru sprejem socialnega 
načrta ob varovanju koristi stečajnih 
upnikov, Zakonska določila, k i jih 
predlagajo sindikati, zadevajo tudi ča
kanje na delo doma, ko delavec fizično 
ne izvršuje delovnih opravil. Zakoni bi 
zavarovali tudi starejše delavce, k i ni
majo ustrezne strokovne izobrazbe, s 
tem da bi dodali tarifni razred. 

Če bodo amandmaji, ki so j ih na po
budo Neodvisnost-KNSS sestavili sin
dikati skupaj, sprejeti v skupščini, po
tem bodo vsaj malo omiljene posledice 
prestrukturiranja podjetij in nekoliko 
pod kontrolo delavcev in sindikatov. 
Tako vse odločitve ne bodo v rokah vo
dilnih organov v podjetjih. 

Neodvisnost-KNSS 
Bogomir Ličof 

23. januar 1991 - protestni -
shod pred Cankarjevim domom 

v Ljubljani 
Izredno težke razmere, v katerih se v tem času poizkusa obdržati železar

stvo na Slovenskem, še posebno pa izredno težak socialni položaj naših delavcev, 
so nas, sindikalne aktiviste, ponovno pripeljale pred Cankarjev dom oziroma 
pred slovensko skupščino. Zal druge poti ne vidimo več. 

ZVEZA 
SVOBODNIH 
SINDIKATOV 
SLOVENIJE 

Agonija slovenske KOVINSKE in 
ŽELEZARSKE INDUSTRIJE traja že 
več kot leto dni. Razmere se poslabšu
jejo iz dneva v dan, rešitve pa ostajajo 
zgolj v obljubah najodgovornejših 
predstavnikov stroke in oblasti. 

Tako ne gre več naprej! 
Danes smo tu zato, da bi končno 

vendarle vzpodbudili reševanje gospo
darskih problemov tudi v skupščinskih 
klopeh. Tam, kjer se odloča o usodi slo
venskega naroda, bi se morala odločati 
tudi strategija slovenskega gospodar
stva. Žal temu ni tako. S tem name
nom smo že pred dobrim mesecem na
šim predstavnikom v parlamentu pred
stavili tudi socialno stisko ljudi, ki za
radi nerešenih problemov v gospodar
stvu ostajajo brez dela, brez ustreznih 
sredstev za preživljanje in brez perspe
ktive, kako naprej. 

Toda žal več kot to očitno nismo do
segli. Vprašujemo se, ali gospodje po-

Jeklovlek ffoto:Mira Kolenik) 

Neodvisnost - KNSS in 
problematika zaposlenih žensk 

Ženske sestavljajo polovico svetovnega prebivalstva, v mnogih državah opra
vljajo tri četrtine del, poleg gospodinjstva in skrbi za otroke. 

Vendar so ženske izpostavljene močno razširjeni diskriminaciji, številne 
ženske dajejo svoj prispevek k svetovni delovni sil i . Veliko njihovega dela je sla
bo plačanega. Delovna mesta so negotova in zaslužek je majhen. Ženske dobijo 
samo eno desetino svetovnega dohodka in imajo eno stotino svetovne lastnine. 
To je pripeljalo do »feminizaci je« revščine. Ženske so tudi utišana večina, saj tvo
rijo 9,7 % članic v parlamentu. 

Pojasnilo k tarifnemu delu kolektivne 
pogodbe 

V prejšnji številki Že le zarja smo objavili tarifni del kolektivne pogod
be Železarne Jesenice, in sicer iz gradiva za sejo delavskega sveta. 

Na seji delavskega sveta 20. decembra pa je prišlo do nekaterih spre
memb, in sicer: 

- 4. člen se v celoti črta 
- pri 5. členu mora biti tabela o tezi pogojev 
- pri 6. členu pa tabela o dodatku za delovno dobo. 

vendar zgolj načelno, ne pa v konkre
tnih predlogih, zato smo v Neodvisno
sti KNSS ustanovili Komisijo za vpra
šanja zaposlenih žensk. V njej se bomo 
zavzemali za izenačevanje žensk z mo
škimi na vseh področjih življenja, hi
trejše vključevanje žensk v izobraže
valne procese, ki jim bodo odprli pot v 
tehnološko zahtevnejše in konjuktur-
nejše poklice, omogočanje lažjega us
klajevanja družinskih in poklicnih ob
veznosti na načine, ki ne diskriminira-
jo ženske v poklicnem in javnem ži
vljenju. 

Komisija bo ob političnih in zakon
skih predlogih in ukrepih, k i posredno 
prizadenejo ženske, dala svoje mnenje 
in ocenila njihovo sprejemljivost z vi
dika položaja žensk. To je prav poseb
no pomembno v prehodnem obdobju, 
ko lahko pričakujemo spremembe v 
urejanju zaposlovanja, zaščiti materin
stva, organizaciji dela, delovnega časa 
itn. 

Razširiti nameravamo pravico do 
porodniškega (starševskega) dopusta 
in nadomestila za kmete, študente in 
nezaposlene. Zagovarjamo možnosti, 
da si starši razporedijo delovno dobo v 
skladu s starševskimi obveznostmi ali 
da ostanejo pri otroku več časa ob mi
nimalnem dohodku in zagotovljeni 
pravici do vrnitve na delo. Uredili naj 
bi tudi zavetišča za mučene ženske in 
otroke, ustanovili druge potrebne usta
nove in finančno podprli razne oblike 
samoorganiziranja in medsebojne po
moči žensk. 

Slovenija potrebuje žensko pamet 
in delo, zato hočemo družbo urediti ta
ko, da bodo ženske lahko delavke in 
matere brez slabe vesti in čezmernega 
naprezanja. Hočemo družbo, ki bo po
magala posamezniku, vendar ne odlo
čala namesto njega. 

Zahtevali bomo, da se problemi ne
enakopravnosti in preobremenjenosti 
žensk začno reševati takoj. Ženske no
čemo biti upoštevane predvsem kot 
nujne žrtve za višje interese! 

Neodvisnost KNSS 
prof. Alenka Orel 

slanci vedo, kako živi danes delavska 
družina; ali vedo, da mnogi dobivajo 
manj kot 3.000,00 dinarjev zajamčene
ga osebnega dohodka ali nadomestila 
na mesec? Zdi se nam, da ne! Kajti po
slanci v Zboru občin za slovensko go
spodarstvo niso našli niti toliko razu
mevanja, da bi sprejeli pobudo Sindi
kata kovinarjev in uvrstili to proble
matiko na dnevni red svoje seje. Vpra
šujemo se, ali za njih ta problem sploh 
obstaja? Izgleda, da ne! 

Sicer pa je jasno, zakaj ne! Medtem, 
ko se v gospoodarstvu bije boj za preži
vetje, ko delavci že pet, šest, pa tudi se
dem mesecev čakajo, kaj bo z njimi, ko 
že dve leti prejemajo več ali manj za
jamčene osebne dohodke in ko vsak, 
mesec s strahom čakajo, ali plača 
sploh bo ali ne, si v občinskih struktu
rah delijo plače in druga nadomestila, 
kot da ne živijo od rezultatov gospodar-
jenja, ampak od pravic in pravilnikov, 
k i jih uspešno sprejemajo in brez ob
čutka sramu nekateri tudi uresničuje
jo. Sita vrana lačni ne verjame! Izgle
da, da pregovor velja tudi v tem prime
ru. 

Več pozornosti do problemov v go
spodarstvu sta sicer namenila ostala 
dva zbora: Družbenopolitični zbor in 
Zbor združenega dela, vendar pa dalj 
od ugotavljanja slabih rezultatov tudi 
ta dva zbora nista prišla. 

Kaj nam torej še ostane? 
A l i se mora res sesuti celotno gospo

darstvo, da bodo nekateri razumeli, da 
brez uspešne ekonomije tudi politika 
ne more funkcionirati, vsaj uspešno 
ne! Delavci pričakujemo, da bo vlada, 
k i smo j i dali zaupanje, spregovorila 
tudi o delavcih, o naši socialni in mate
rialni varnosti, o naših pravicah do so
upravljanja, o pravicah do dela družbe
ne lastnine. 

Toda dogaja se ravno obratno. Zdi 
se, kot da je o tem v skupščinskih klo
peh neprimerno govoriti, da ni pravi 
čas in podobno. Kako naj sicer razu
memo, da še vedno ni razvojno social
nih programov, da se pravice delavcev 
z vsakim novim zakonom ožijo, da se 
pritiska predvsem na tiste pravice de
lavcev, ki nas zato bolj kot kdaj koli do
slej ločujejo na revne in bogate in mor
da tudi na lačne in site. 

Družbeno premoženje je na razpro
daji, soupravljanja ni, kolektivne po
godbe pa je, še p redno so zaživele, pre
krila intervencijska zakonodaja. Kje je 
tu logika!? In nenazadnje, kje je vladni 
program (ali scenarij, če hočete), za po-, 
stopno rešitev iz krize. Ta počasnost in 
nedorečenost vladnih ukrepov, kako 
pomagati gospodarstvu, grozita, da bo
do izničeni vsi napori, ki j ih vlagamo v 
podjetjih. 

Vlada mora priti s strateškimi rešit
vami in konkretnimi predlogi pred par
lament Čim prej. Brez tega bomo kma
lu imeli več brezposelnih in upokojen* 
cev, kot pa aktivnih delavcev, ki lahko 
ustvarjamo novo vrednost in s tem po
goje za eksistenco naše družbe. 

Gre za biti ali ne biti!? Delavci od 
nas pričakujejo, da se bomo borili za 
take pogoje, v katerih bosta delo in po
šteno plačilo najboljša socialna var
nost. M i ne prosimo za socialno pomoč, 
ampak v dobrobit vseh državljanov 
Slovenije zahtevamo, da vlada nemu
doma ustvari pogoje, v katerih bo mo
žno učinkovito poslovanje. 

Čas, v katerem delamo in živimo, je 
presneto neprijazen in krut, zato bi bi
lo prav, da so v tem času tudi bremena " 
enakomerno porazdeljena med vse de
lavce in uslužbence v gospodarstvu in 
negospodarstvu, med vse bolj ali manj 
odgovorne posameznike, od občin do 
republike in parlamenta, od katerega • 
danes terjamo, da se končno resno pri
čne ukvarjati tudi z gospodarstvom. 

Od najodgovornejših predstavnikov 
republike Slovenije pa v imenu delav
cev zahtevamo, da v parlamentu pred
lagajo take rešitve, k i bodo zagotavlja
le: 

1. Take pogoje poslovanja, kot j ih 
pozna razvita Evropa - podpis pogodbe. 
o sodelovanju Republike Slovenije in 
slovenskih železarn. 

2. Finančno podprt in ustvarijiv raz 
vojno socialni program, brez katerega 
ni možno izpeljati prestrukturiranja 
slovenskega gospodarstva. 

3. Delovna mesta in z njimi socialno*' 
varnost. 

4. Spoštovanje kolektivne pogodbe, 
in pošteno nagrajevanje. 

5. Pravično odmero družbenega pre
moženja delavcem, k i so nesporni, 
ustvarjalci tega premoženja. 

6. Sprejemanje takih zakonov, ki 
bodo ščitili delavca in mu omogočali , 
perspektivo in razvoj ter dostojno ži
vljenje. 

Upamo, da bodo naša prizadevanja' 
-segla do slovenske vlade in naših pred-' 
stavnikov v parlamentu in da naslednji' 
korak delavcev, ki je lahko, storjen iz' 
nemoči'in ogorčenja, ne bo potreben. 

Slovenski železarji ••<• 

2 

V Sloveniji je leto 1945 sicer prineslo 
volilno pravico ženskam, vendar pa so 
bile politično prikrajšane za svobodo 
političnega in drugačnega združevanja 
ter izražanja političnih misli. Tako kot 
v drugih vzhodnoevropskih državah je 
realsocializem tudi pri nas potisnil 
ženske v medsebojno izoliranost, nji
hova nezastopanost v javnosti pa naj 
bi izvirala iz njihove nezainteresirano-
sti za politiko. Premajhno žensko poli
tično angažiranje so mnogi komunisti
čni politiki razlagali kot subjektivno 
odločitev žensk, da se posvetijo pred
vsem svojemu in družinskemu življe
nju. 

Pri tem je zanimivo omeniti, da je 
že v stari Jugoslaviji obstajala množica 
ženskih političnih in drugih organiza
cij, ki so z različnimi sredstvi poskuša
le doseči svoj vpliv na oblast in javno 
sfero, pri nas pa so ženske potisnili v 
kot družinske politike in med vpraša
nja naroda. 

Neodvisnost KNSS se je na podlagi 
sedanjega položaja žensk v naši družbi 
angažirala in vključila v svoj program 
tudi varstvo zaposlenih žensk in ma
ter, ne samo med nosečnostjo in porod
niškim dopustom, ampak tudi pri prila
gajanju ostrejšim tokovom v naši druž
bi v okviru gospodarjenja podjetij. Me
nimo, da so politične stranke sicer to 
vzele kot osnovo v svoje programe, 



UZato je bil na 41. posvetu o meta
lurgiji in kovinskih gradivih v Portoro
žu oktobra lani dan večji poudarek tu
di ekologiji v slovenskih železarnah. 
Na Komisiji za ekologijo PS Slovenske 
železarne smo se dogovorili, da vsaka 
železarna predstavi, kaj smo naredili, 
kakšni so bili uspehi in kaj načrtujemo 
za boljše varovanje okolja. 

Začetek 60-tih let lahko štejemo za 
začetek osveščanja jeseniških železar-
jev o nujnosti varovanja okolja. Obre
menitve delovnega in bivalnega okolja 
s hrupom, emisijami, imisijami, odpad
nimi materiali in odpadnimi vodami so 
bile zaradi razvejanega proizvodnega 
procesa vedno večje. Od takrat smo v 
Železarni in s tem tudi na Jesenicah 
doživeli na področju zmanjševanja 
obremenjenosti okolja več prelomnih 
trenutkov. Naj j ih nekaj naštejem: 

V letu 1962 sta začela delovati pral
na stolpa za plavžni plin in aglomeraci
ja surovin za plavž z elektrostatskim 
filtrom. Očiščeni plavžni plin se je 
uspešno uporabljal za predgrevanje 
zraka in kot gorivo v parni centrali. Le
ta 1967 smo pričeli ukinjati plinske ge
neratorje. Zadnji se je ustavil Štiri leta 
kasneje. Zmanjšali smo onesnaženost 
zraka z S02 (za 4.000 ton letno) in reke 
Save s kantranskimi odplakami. 

V letu 1977 je bil zgrajen objekt za 
predelavo talilniških odpadkov. Z ma
gnetno separacijo ločimo okrog 150.000 
ton odpadkov letno na material za 
gradbene namene in na železonosni 
material za povratek v jeklarno. Od ta
krat nimamo problemov širjenja depo
nije, širjenje hrupa pa je omejeno z 
ozelenjenim nasipom. V letu 1978 smo 
v Železarni na vseh večjih agregatih 
pričeli z uporabo zemeljskega plina. 
Emisije S02 v zraku so se zmanjšale 
za polovico. • 

niče in mestno biološko čistilno napra
vo. 

Stroški za vse naštete investicije ni
so bili majhni. Zelo težko je danes 
ovrednotiti po enakih merilih investici
je v različnih obdobjih. Vložena sred
stva, preračunana na današnjo vred
nost, bi izgledala približno takole: PTO 
-1 milion USD, plinifikacija ŽJ -15 mi-
lionov USD, odpraševalna naprava v J 
1-5 milionov USD, J 2 - ekološki del -
15 milionov USD, lužilnica žice - 2 mi-
liona USD. 

V Železarni ocenjujemo, da je za 
ekološki del investicij šlo več kot 10 % 
investiranega denarja. V Železarni pa 
je še vedno nekaj vidnih in nevidnih 
ekoloških črnih točk. Pripravljeni so 
projekti, k i so vključeni v investicijski 
načrt. Trenutno pa so možnosti za vla
ganja zaradi znanih problemov jeklar
ske industrije resnično minimalna. 

Če bomo hoteli imeti normalno pro
izvodnjo ploščatega programa bomo 
morali uresničiti projekte: 

- dograditev nevtralizacij e v HV Be
la 

Obvestila k o l e k t i v u 

Razpored dežurnih Železarne 

Ime in priimek Dan 
dežurstva 

Naslov Telefon 

Valentin Markež, glavni meh. 28.1.1991 
Leon Mesaric, žeblja rn a 29.1.1991' 
Jernej Mrak, žicama 30.1.1991 
Branko Omejc, vroče valj. ploč./tr. 31.1.1991 
Miloš Piščanec, plan procesa 1.2.1991 
Vinko Pogačnik, žica in profili 2.2.1991 
Ernest Pušnik, komerciala 3.2.1991 
Bogdan Ravnik, hlad. valj. Bela 4.2.1991 
Vinko Rotar, transport 5.2.1991 
Janez Rozman, cent. za deb. ploč. 6.2.1991 
Branko Strmole, pred. valj. trak. 7.2.1991 
Martin Šketa, strateški razvoj 8.2.1991 
Albina Tusar, kadrovski sekt 9.2.1991 
Ivo Voh, sekt za spi. zad. 10.2.1991 

Jesenice, C. talcev 4/b 
Žirovnica, Smokuč 100 
Moste 11/f 
Jesenice, Ilirska 18 
Jesenice, Prešernova 23 
Spodnje Gorje 122/c 
Hrušica 138 
Jesenice, Tavčarjeva 3/b 
Jesenice, C. talcev 8/a 
Bohinj, Ravne 3 
Zasip, Sebenje 18 
Bled, Alpska 1 
BI. Dobrava 16/b 
Mojstrana, Dovje 10/i 

83- 345 
801-083 
801-233 
84- 232 
83-803 

83- 734 
82-792 
721-083 
77-704 
77-130 
84- 403 

Dežurni za vzdrževanje v Železarni 
la 

- sanirati regeneracijo HCl v HV Be- DATUM* DNEVNI NOČNI 
- cepitev oljnih emulzij 
- sežig oljnih gošč 
- odlaganje sekundarne bele jeklar

ske žlindre. 
Za izvedbo teh načrtov pa bi potre

bovali približno 10 milijonov dinarjev. 
Po vseh dosedanjih izkušnjah in pri

pravljenih projektih lahko trdimo, da 
so ekološki problemi v metalurgiji ob
vladljivi - znane so tehnološke in tehni
čne rešitve: učinkovito odprasevanje, 
protihrupna zaščita, nevtralizacijske 
in filtrirne naprave, regeneriranje od
padkov itd. 

Postopki za varovanje okolja so ra
zlični, zato jih bo treba strokovno oce
niti in seveda tudi selekcionirati. Kaj 
rado se namreč zgodi, da pri reševanju 
enega ekološkega problema nastaneta 
dva nova, ali pa da odstranimo odpa
dek, ki bi bil lahko nekje drugje kori
stno uporabljen. 

Jesenice še včeraj. in danes 

Zaposlenost in brezposelnost v občini Jesenice 
(Nadaljevanje s 2. strani) 

stvu in stanovanjsko komunalni dejav
nosti. 
<v V negospodarstvu občine Jesenice 

se je zaposlenost v devetmesečju v pri
merjavi s preteklim letom znižala za 
1,6 % oz. za 29 delavcev (na Gorenj
skem 1,1 % oz. 111 delavcev). Znižanje 
zaposlenosti je izkazano v vseh dejav
nostih. Za regijo je izkazana pozitivna 
rast v dejavnosti izobraževanje, zna
nost, kultura, informacije. 

Celotna zaposlenost v občini Jeseni
ce (gpspodarstvo, negospodarstvo, sa
mostojno osebno delo) se je znižala 
glede na leto 1989 za 4,7 ?/o, kar pomeni 
663 delavcev, v regiji pa se je zaposle
nost znižala za 3,5 % oz. 2,964 delavcev. 

2. Prve zaposlitve delavcev iz drugih 
območij Jugoslavije 

V obdobju januar-september 1990 se 
je v občim Jesenice iz drugih območij 
Jugoslavije prvič zaposlilo 23 delavcev. 
V primerjavi z enakim obdobjem v letu 
1989, ko se je prvič zaposlilo 92 delav
cev, to pomeni 75 odstotno znižanje ob
sega prvih zaposlitev iz drugih območij 
Jugoslavije. 

3. Zaposlenost pripravnikov 
Zaposlovanje pripravnikov je z zni

ževanjem zaposlenosti postalo dejan
sko zelo težavno. Z letnimi načrti so or
ganizacije v občini Jesenice načrtovale 
zaposlitev 226 pripravnikov, od tega 
125 s srednjo, višjo in visoko stopnjo 
strokovne izobrazbe. Ob izteku devet
mesečna so po podatkih Zavoda za sta
tistiko organizacije zaposlile s temi 
stopnjami izobrazbe 49 pripravnikov, 
kar je 39 % načrtovanega obsega na 
teh stopnjah izobrazbe. Po navedbi Za
voda za statistiko, le-ta pripravnikov z 
IV. (poklicno) stopnjo izobrazbe ne 
vključuje v spremljanje. 

Zaposlovanje pripravnikov je bilo 
močno odvisno od sofinanciranja pri
pravništva, ki ga omogoča zakon. Za
vod za zaposlovanje je tako sofinanci
ra) v regiji skupaj 323 zaposlitev pri
pravnikov in sicer s IV., V., VI. in VII. 
stopnjo izobrazbe. Med temi je bilo so
financiranih pripravnikov s V.,VT. in 
VII. stopnjo 270, kar predstavlja 52 % 
vseh pripravnikov na teh stopnjah. De
lež sofinanciranih zaposlenih priprav
nikov od V. do VII. stopnje je v občinj 
Jesenice znašal 61 %. 

II. Brezposelnost 
1. Obseg in rast brezposelnih 

Brezposelnost je kar naprej v po
rastu. Tako je bilo konec oktobra v ob
čini Jesenice brezposelnih 905 oseb, to 
je za 55 oseb več kot septembra 1990. 

Obseg brezposelnosti v občini Jese
nice je bil v septembru lani v primerja
vi s septembrom 1989 večji za 81 % (9 % 
poprečno povečanje na mesec), kar ab
solutno pomeni 380 brezposelnih oseb 
več. Na Gorenjskem je bil v enakem 
obdobju relativni porast 80 %, v Repu
bliki Sloveniji pa je znašal 69 %. Če pa 
primerjamo september 1990 z decem
brom 1989, je brezposelnost v občini 
Jesenice večja za 50 %, na Gorenjskem 
za 56 % in v republiki za 47 %. 

V občini Jesenice se je brezposel
nost od junija do septembra 1990 pove
čala za 15 %, prav tako na Gorenjskem, 
medtem ko je bil porast brezposelnosti 
v Republiki Sloveniji 19 %. 

Poprečna brezposelnost 
V devetmesečju je bilo v občini Jese

nice poprečno brezposelnih 719 oseb, 
to je za 62 % več kot v enakem obdobju 
leta 1989 in 53 % več kot v letu 1989. 

2. Značilnosti brezposelnih 
V septembru 1990 je v jeseniški ob

čini znašal delež brezposelnih žensk 
53,8 %, na Gorenjskem 47,2 in se je v 
primerjavi s septembrom in decem
brom 1989 znižal. Relativni delež brez
poselnih moških se torej na Gorenj
skem povečuje. 

Po izobrazbeni strukturi je največji 
delež iskalcev zaposlitve s I. in II. stop
njo izobrazbe (41,9 %) ter iskalcev s IV. 
in V. stopnjo izobrazbe (38,9 %). Sledijo 
iskalci s IIL.VI. in VII. stopnjo izobraz
be. 

Od skupnega števila brezposelnih v 
občini Jesenice je 172 ali 20,2 % iskal
cev prve zaposlitve, 104 ali 47,5 % mla
dih - starih do 26 let, težje zaposljivih 
oseb 140 ali-16,5 % ter iskalcev zaradi 
stečaja 28 ali 3,3 %. Na Gorenjskem je 
bilo od skupnega števila brezposelnih 
(3.328), 834 iskalcev prve zaposlitve in 
1770 ali 46,2 % mladih. Delež iskalcev 
prve zaposlitve se je glede na septem
ber 1989 znižal, tako v občini Jesenice 
kot na Gorenjskem. 

Relativna stopnja brezposelnosti v 
občini Jesenice je bila v mesecu sep
tembru 1990 6,5 %. Torej je bilo v sep
tembru v občini Jesenice ua 100 zapo

slenih delavcev 6,5 formalno prijavlje
nih iskalcev zaposlitve. Relativna stop
nja brezposelnosti je v občini Jesenice 
najvišja na Gorenjskem (4,85) in nižja 
od slovenske (6,9). 

3. Pravice iz socialne varnosti 
Uveljavljanje zakonskih pravic na 

področju zaposlovanja iz naslova soci
alne varnosti brezposelnih oseb poseb
no v zadnjem času pridobiva na obse
gu. Tako je bilo na Gorenjskem ob 
koncu devetmesečja lani, v primerjavi 
z istim obdobjem leta 1989, število 
upravičencev do denarnega nadomesti
la večje za 245 %, do denarne pomoči 
pa za 336 %. Porast števila upravičen
cev do socialne varnosti brezposelnih 
oseb je posledica naraščanja brezpo
selnih zaradi zmanjševanja zaposleno
sti, prekinitev delovnih razmerij zara
di stečaja, itd. 

V obdobju januar-september 1990 je 
v občini Jesenice uveljavljalo pravico 
do denarnega nadomestila 175 brezpo
selnih oseb, od tega 106 žensk. Do de
narne pomoči je bilo v istem obdobju 
upravičenih 58 brezposelnih, od tega 
39 žensk. V pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje je bilo v devetmesečju pri
javljenih 183 oseb, od tega 110 žensk. 

Kapitalizacij oz. izplačil denarnega 
nadomestila v enkratnem znesku, je v 
obdobju januar-september 1990 v obči
ni Jesenice koristilo 10 brezposelnih 
oseb, od tega 50 % žensk. Na Gorenj
skem pa je kapitalizacijo koristilo 43 
brezposelnih oseb, od tega 12 žensk. 

Med upravičenci do denarnega na
domestila so bili v občini Jesenice 3 
pripravniki, na Gorenjskem 28, nihče 
od pripravnikov pa se ni odločil za ka
pitalizacijo denarnega nadomestila. 

Od 175 upravičencev do denarnega 
nadomestila v preteklem letu je pravi
ce do denarnega dodatka za ožje dru
žinske člane uveljavljalo 80 oz. 46 % 
upravičencev. Od 10 upravičencev, ki 
so denarno nadomestilo kapitalizirali, 
so trije uveljavljali pravico do dodatka 
za ožje družinske člane. Od 58 upravi
čencev do denarne pomoči je dodatek 
za ožje družinske člane uveljavljalo 22 
oz. 38 % upravičencev. 

Od vseh 185 upravičencev do denar
nega nadomestila v obdobju januar-
september 1990 je bilo skupaj 58 ste-
čajnikov ali 31 %. Od 10 upravičencev, 
k i so denarno nadomestilo koristili v 
obliki tkim. kapitalizaciji, je bilo ste
čaj niko v 6. 

V občini Jesenice so v obdobju janu-

P O N E D E L J E K , 28.1. 
T O R E K , 29.1. 
S R E D A , 30.1. 
Č E T R T E K , 31.1. 
P E T E K , 1.2. 
S O B O T A , 2.2. 
N E D E L J A , 3. 2. 
P O N E D E L J E K , 4.2. 
T O R E K , 5.2. 
S R E D A , 6.2. 
Č E T R T E K , 7.2. 
P E T E K , 8.2. 
S O B O T A , 9. 2. 
N E D E L J A , 10. 2. 

MARJAN TRONTELJ 
IVAN SLAMNIK 
SAŠA DOVŽAN 
MIRAN KOVAČ 
AHMED TELALOVIČ 
MARJAN PINTAR 
JANI SUŠNIK 
MIRO KALAN 
MIROSLAV ZUPAN 
FRANC NEClMER 
VANDA ENIKO 
BOŽIDAR ČERNE 
BOJAN FINC 
JANEZ OTRIN 

PRIMOŽ ŽVAB 
JANEZ VEHAR 
MILAN KAMBIČ 
IGOR LOGAR 
MARTIN BRUMAT 
ZVONKO MEDJA 
ALEŠ SOKLlC 
BOGOMIR SVETINA 
FRANC BASSANESE 
ANTON BURJA 
ALOJZ SLIVNIK 
JANKO CERKOVNIK 
MITJA BENEDlClC 
JANEZ FALETlC 

S l u ž b a o b r a t n e a m b u l a n t e 

Od 28. januarja do 2. februarja bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE; I, obratna ambulanta dr. Metod Rešek in IV. obratna ambulanta dr. 

Ivi ca Vreš. Dispanzer za borce od 630 do 730. 
POPOLDNE: II. obratna ambulanta dr. Alenka Kralj Odar in III. obratna ambu

lanta dr. Bernarda Benedik Tili. 
V soboto, 2. februarja, samo dopoldne: II. obratna ambulanta dr. Alenka Kralj 

OdaT in III. obratna ambulanta dr. Bernarda Benedik Tili. 
Zobne ambulante: 
DOPOLDNE: L zobna ambulanta v. dent. Viktor Stražišar in III. zobna amublan-

ta dr. stomat. Ljudmila Gasar Krivec 
POPOLDNE: II. zobna ambulanta dr. stomat. Alojz Smolej. 
V soboto, 2. februarja, samo dopoldne: II. zobna amublanta dr. stomat. Alojz 

Smolej. 
Od 4. do 9. februarja bodo delale naslednje obratne ambulante: 
DOPOLDNE: II. obratna ambulanta dr. Alenka Kralj Odar in III. obratna ambu

lanta dr. Bernarda Benedik Tili. 
POPOLDNE: I. obratna ambulanta dr. Metod Rešek in IV. obratna ambulanta dr. 

I vi ca Vreš. Dispanzer za norce od 13. do 14. ure. 
V soboto, 9. februarja, samo dopoldne: I. obratna ambulanta dr. Metod Rešek in 

IV. obratna ambulanta dr. Ivica Vreš. 
Zobne ambulante: 
DOPOLDNE: II. zobna ambulanta dr. stomat. Alojz Smolej in III. zobna ambu

lanta dr. stomat. Ljudmila Gasar Krivec 
POPOLDNE: I. zobna ambulanta v. dent Viktor Stražišar. 
V soboto« 9. februarja, samo dopoldne: L zobna ambulanta v. dent. Viktor Stražišar. 
V kartoteki obratnih ambulant sprejemajo zdravstvene izkaznice v dopoldan

skem času od 6. ure do 10.30 in v popoldanskem času od 12. ure do 17.30. Ambulanta 
sprejema nujne primere neprekinjeno od 6. do 19. ure. 

D e ž u r n i v V a t r o s t a l n i 
Dežurni Vat ros tal ne je od petka, 25. januarja od 14. ure, do ponedeljka, 28. janu

arja, do 6. ure zjutraj, in od petka, 1. februarja od 14. ure, do ponedeljka, 4. februarja, 
do 6. ure zjutraj dosegljiv po telefonu 32-79. 

ar-september 1990 upravičenci preje
mali denarno nadomestilo poprečno 4 
mesece, poprečni Čas prejemanja de
narne pomoči pa je v devetmesečju 
znašal 9 mesecev. 

B. Ocena zaposlenosti in 
brezposelnosti do konca leta 
1990 

Ocena temelji na nadaljevanju de
vetmesečnih gibanj na področju zapo
slenosti in brezposelnosti. V zadnjem 
trimesečju smo pričakovali nadaljeva
nje trenda upadanja zaposlenosti in ra
sti brezposelnosti. 

Brezposelnost bo v občini Jesenice 
ob koncu leta 1990 po oceni presegla 
1100 oseb, kar bo pomenilo, glede na 
ocenjeno število zaposlenih, že 9 % 
stopnjo brezposelnosti. Povečala se bo 
tudi poprečna brezposelnost in popre
čna stopnja brezposelnosti. Poprečna 
brezposelnost v letu 1990 bo znašala 
790 oseb, poprečna stopnja brezposel
nosti pa okroglo 6 %. 

Na Gorenjskem bo brezposelnost po 
oceni ob koncu leta presegla 4.800 
oseb, le-to bo pomenilo 6 % stopnjo 
brezposelnosti. Po oceni bo poprečna 
brezposelnost v letu 1990 na Gorenj
skem presegla 3.500 oseb, poprečna 
stopnja brezposelnosti za leto 1990 pa 
bo znašala 4,4 %. 

C. Ocena zaposlenosti in 
brezposelnosti v letu 1991 

V nasprotju s kadrovsko politiko v 
preteklih letih, se bomo v letu 1991 so
očili z novim elementom v ponudbi, in 
sicer s kadri, ki se bodo pojavili zaradi 
ekonomskih in tehnoloških presežkov 
v gospodarskih in negospodarskih sub-
jektih in le-ti bodo povečali kadrovsko 
ponudbo. 

V variantah za izračun nivoja brez
poselnosti za leto 1991 so izhajali iz ob
sega ekonomskih in tehnoloških pre

sežkov kadrov, ki naj bi po varianti A 
in B obsegali 30 % (3.977) oz. po varian
ti C 15 % (1.988) vseh poprečno zaposle
nih. 

Priliv kadrov iz šol, kot drugi najpo
membnejši element kadrovske ponud
be, se bo v letu 1991 v občini Jesenice 
gibal okoli 397 delavcev. 

Sestavni element kadrovske ponud
be je še selitveni saldo iz drugih obmo
čij Jugoslavije, k i bo v letu 1991 še nižji 
kot v letu 1990, in bo v občini Jesenice 
znašal 10 delavcev j\32 Ocena ponud
be kadrov v letu 1991 - po variantah 

Varianta A - upošteva že zatečeno 
stanje brezposelnih oseb v letu 1990 
(790), ocenjeni priliv iz šol za leto 1991.. 
(397), dalje priliv v ponudbo zaradi 
predvidenega 30 % znižanja zaposleno
sti (3.977) in ocenjeni selitveni saldo 
(10). V tem primeru bi kadrovska po
nudba za leto 1991 na Jesenicah znaša
la 5.174 delavcev. 

Varianta B - kadrovska ponudba 
vključuje vse elemente iz variante A in 
predvideni normalni prirast brezposel
nosti v letu 1991 (ocena 275). Kadrov
ska ponudba v občini Jesenice bi po tej 
varianti znašala 5.449 delavcev. 

Varianta C - upošteva vse elemente 
iz variante B , s spremembo 15 % zniža
nja zaposlenosti (1.988). Kadrovska po
nudba po varianti C bi znašala 3.460 
delavcev. 

Ocena potrebnega povpraševanja 
po kadrih za leto 1991 

V oceno kadrovsko povpraševanje 
za leto 1991 bo zajeto ocenjeno nado
meščanje naravnega odliva iz zaposle
nosti (upokojitve in drugi razlogi), ki 
ga bodo gospodarski in negospodarski 
subjekti nadomeščali minimalno (10 
%), in bi v občini Jesenice znašal le 90 
delavcev. -' ^ v^^^^adSoM 

Ob realizaciji ocene ^kadrovske po
nudbe in -povpraševanja po kadrih za 
leto 1991 in z ohranitvijo zatečenega 
nivoja brezposelnosti iz leta 1990 bi 
moral obseg povpraševanja po delav
cih znašati od 2.580 do 4.569 delavcev 

3 Ž E L E Z A R 

Metalurška proizvodnja je dosegla pomembne uspehe pri obvladovanju 
vplivov svoje proizvodnje na okolje. Posebno pri okolju pa je potrebno vedno 
znova predstavljati uspešne rešitve in načrte za sanacijo perečih problemov, da 
ne bi v javnosti nastajal vtis, da se teh problemov metalurgija ne zaveda ali pa 
nima pripravljenih načrtov za niihovo re še vame. 

Janez Kunstelj, 
dipl. inž. Varstvo okolja v Železarni Jesenice 

Ves čas pa je bil na Jesenicah pro
blem rdeči prah, zato je bila Jeklarna 1 
v letu 1981 veliko gradbišče. Investicija 
v odpraševalno napravo za elektro 
obločne peči je bila uspešna. Po suhem 
postopku naprava letno zajame okrog 
2.000 ton prahu. Emisija prahu v okolje 
se je zmanjšala za okrog 40 %. 

Največje spremembe v Železarni pa 
so se dogajale v zadnjih štirih letih, ko 
smo ob izgradnji Jeklarne 2 ukinili tu
di do tedaj očitne onesnaževalce zraka 
in vode. Prenehali smo s proizvodnjo v 
aglomeraciji rude, na plavžih in v Sim-
mens- Martinovih pečeh. Jeklarna 2 
ima vključene vse potrebne čistilne na
prave za zrak in vodo. Odpraševalna 
naprava za elektro-obločno peč je po
dobna kot v Jeklarni 1, le da je zajem 
plinov in prahu iz komore, k i je obe
nem tudi protihrupna izolacija peči, iz 
delovnega in širšega okolja. Urejen je 
tudi zaprt krogotok hladilnih in tehno
loških voda. 

Nekako v istem času smo dokončali 
tudi gradnjo lužilnice z vsemi, ekološki
mi objekti - nevtralizacijo odpadne vo
de in regeneracijo kisline. Prenehali 
smo s proizvodnjo v dveh zastarelih i n ' 
iztrošenih lužilnicah železarne. To so 
le prelomne investicije, ki so imele tu
di velik vpliv na izboljšanje delovnega 
in bivalnega okolja. Manjših ekoloških 
posegov v proizvodnji je bilo veliko 
več, od šestih odpraševalnih sistemov 
pri brusilnih strojih, treh bioloških či
stilnih naprav v sami Železarni, avto
matske nevtralizacijske naprave, ome
jitve hrupa kompresorjev v valjarnah 
i n kisikarni ter ventilatorjev v H V Be
la, do nabave gumijaste zavese za pos
nemanje plavajočih odpadkov. Pa tudi 
nobena večja ekološka investicija v ob
čini ne gre mimo Železarne, če omeni
mo le centralno ogrevanje mesta Jese-



Proizvodnja v decembru 
Izredno težka ekonomska situacija kot posledica neugodnih finančnih to

kov, razmerja cen surovin in energije ter prodajne cene naših izdelkov v primer
javi z dumpinškimi cenami iz uvoza in slabša likvidnost naših kupcev se je odra
zila v bistveno zmanjšanem povpraševanju po naših izdelkih. To pa je vplivalo 
na zmanjševanje obsega proizvodnje in krajši čas obratovanja, kar je povzročilo 
delno ustavitev proizvodnje in privedbo do nepriljubljenih prisilnih dopustov. 

Zaradi take situacije je bilo na nivo
ju Železarne dogovorjeno in tudi de
jansko izvedeno, da so se morali obrati 
vzdrževanja prilagoditi proizvodnim 
obratom, v delovni skupnosti skupnih 
služb pa so bili prisiljeni zmanjšati pri
sotnost na delu na polovico. Zagotoviti 
je bilo potrebno le delovanje finančne 
in prodajne funkcije, izvajanje projek
ta Mc Kinsev ter usluge proizvodnji v 
predvidenem času obratovanja za po
samezne obrate. 

Iz vsega navedenega je jasno, da sta 
bila operativni program proizvodnje in 
prodaje bistveno nižja od gospodarske
ga načrta, pa žal tudi ta dva nedoseže
na. Podobno kot z domačo prodajo je 
bilo tudi pri izvozu, kajti v drugi polovi
ci decembra je z ozirom na božične in 
novoletne praznike le težko dobiti do
voljenje za odpremo. 

Proizvodni rezultati: 
A. Gospodarski načrt: 

- skupna proizvodnja 54,5 % 
- končna za prodajo 67,1 % 
- prodaja (odprema) 64,5 % 
B. Operativni program: 
- skupna proizvodnja 85,5 % 
- končna za prodajo 80,4 % 
- prodaja (odprema) 77,2 % 

Odprema je nižja od končne proiz
vodnje za prodajo zaradi dela na konsi-
gnacijo, skupna pa nižja že od nižjega 
operativnega programa, k i je bi l z ozi
rom na dejansko situacijo preoptimi-
stično postavljen. 

ETE Talilnice 
Proizvodni rezultati: 

A. Gospodarski načrt: 

Z ustavitvijo proizvodnje v Jeklarni 
1 koncem novembra je bila ta ETE, ra
zen še obstoječih zalog, vezana izklju
čno na dobavo tujega vložka. Tega, 

predvsem gredic za Valjamo žice in 
profilov ni bilo, zato je razumljiva iz
redno nizka skupna proizvodnj a. V 
VŽP so dosegli samo 20 % gospodar
skega načrta, ta valjarna pa je glavni 
dobavitelj vložka obratom, k i so v teh
nološki verigi za njo. Z ozirom na zna
ne težave (ustrezna naročila) je proiz
vodnja v primerjavi z gospodarskim 
načrtom normalno potekala le v Že-
bljarni. M p 

- skupna proizvodnja 
- končna za prodajo 
- prodaja (odprema) 

B. Operativni program: 
- skupna proizvodnja 
- končna za prodajo 
- prodaja (odprema) 

40,6% 
- % 
- % 

81,4% 
-% 
-% 

Livarna že od avgusta dalje ni obra
tovala, zato tudi ni nikakršne proizvod
nje te E T E za prodajo in same odpre-
me, k i je bila izključno vezana na ta 
obrat. Obratovanje, in to okrnjeno, je 
bilo samo v Jeklarni 2 in je zato razum
ljivo nizko doseganje tudi že tako niž
jega operativnega programa skupne 
proizvodnje. 

ETE Ploščati program 
Proizvodni rezultati: 

A. Gospodarski načr t : 
.- skupna proizvodnja 70,5 % 
- končna za prodajo . 67,7 % 
- prodaja (odprema) 65,5 % 

B . Operativni program: 
- skupna proizvodnj a 95,0 % 
- končna za prodajo 88,0 % 
--prodaja (odprema) 85,2 % 

V tem programu je kolikor toliko 
normalno do božiča obratovala le Hlad
na valjarna Bela, k i je praktično izpol
nila gospodarski načrt, čeprav asorti-
ment ni b i l v celoti izpolnjen (vložek). 

Ostali obrati so zaradi znanih težav 
obratovali okrnjeno, s slabimi rezultati 
najbolj izstopata pri skupni proizvod
nji Valjarna debele pločevine in Hlad
na valjarna Jesenice (približno polovi
ca gospodarskega načrta) in pri proda
j i Valjarna bluming stekel (okrog tret
jina gospodarskega načrta). 

ETE Okrogli program 
Proizvodni rezultati; 

A. Gospodarski načrt: 
- skupna proizvodnja 
- končna za prodajo 
- prodaja (odprema) 

Na podlagi 185. člena zakona o davkih občanov (Uradni Ust SRS, št. 
36/88, 8/89) izdaja uprava za družbene prihodke občine Jesenice 

poziv 
k vložitvi napovedi za odmero davkov 

občanov 
za leto 1990 za zavezance, katerim se odmerjajo davki po 

preteku leta. 
Napoved je treba vložiti do vključno 31. januarja 1991. 

Napoved za odmero davkov morajo vložiti: 
Za leto 1990 

1. Zavezanci davka od dohodka iz kmetijske dejavnosti, katerim se da
vek odmerja po dejanskem dohodku, o dokodkih doseženih v letu 1990; 

2. Zavezanci davka od dohodka iz gospodarskih dejavnosti in zave
zanci davka od dohodka iz gospodarskih dejavnosti, k i občasno dosegajo 
dohodek z opravljanjem dejavnosti, k i s predpisi niso prepovedane, kate
r im se davek odmerja po dejanskem dohodku, o dohodkih doseženih v le
tu 1990; 

3. Zavezanci davka od dohodka iz poklicnih dejavnosti, katerim se da
vek odmerja po dejanskem dohodku, o dohodkih doseženih v letu 1990; 

4. Zavezanci davka od dohodka iz avtorskih pravic, katerim se davek 
odmerja po dejanskem dohodku, o dohodkih doseženih v letu 1990; 

5. Zavezanci davka od dohodka iz premoženja i n premoženjskih pra
vic, o dohodkih doseženih v letu 1990; 

6. Zavezanci davka od skupnega dohodka občanov o dohodkih, preje
tih v letu 1990. Napoved morajo vložiti občani, katerih skupni čisti doho
dek v letu 1990 presega 180.684,00 dinarjev. 

Napoved vložijo: 
- zavezanci i z 1. točke pri upravi za družbene prihodke občine, v kate

ri imajo stalno prebivališče, če zavezanec opravlja kmetijsko proizvodnjo 
na območju občine, v kateri nima stalnega prebivališča, pri upravi za 
družbene prihodke občine, v kateri opravlja kmetijsko proizvodnjo; 

- zavezanci iz 2. točke, k i imajo poslovni prostor, pri upravi za družbe
ne prihodke občine, na katere območju je poslovni prostor; ostali zavezan
ci, k i nimajo poslovnega prostora, pa pri upravi za družbene prihodke ob
čine, v kateri imajo stalno prebivališče, če zavezanec nima stalnega prebi
vališča na območju občine, na katerem ga imajo njegovi družinski člani, 
pa pri upravi za družbene prihodke občine, na katere območju imajo stal
no prebivališče njegovi družinski člani; 

- zavezanci iz 3. in 4. točke pri upravi za družbene prihodke občine, v 
kateri imajo stalno prebivališče, če zavezanec nima stalnega prebivališča, 
na območju občine, na katerem ga imajo njegovi družinski člani, pa pr i 
upravi za družbene prihodke občine, na katere območju imajo stalno pre
bivališče njegovi družinski Člani; 

- zavezanci Iz 5. točke, za dokodke dosežene z oddajanjem v najem ali 
podnajem nepremičnin, pri upravi za družbene prihodke občine, na kate
re območju nepremičnina leži; za dohodke dosežene z oddajanjem v na
jem premičnega premoženja, s prodajo premičnega premoženja in za do
hodke iz drugega premoženja ter premoženjskih pravic, pa pri upravi za 
družbene prihodke občine, v kateri imajo stalno prebivališče; 

- zavezanci iz 6. točke pr i upravi za družbene prihodke občine, na ka
tere območju so imeli v letu 1990 najdalj stalno prebivališče. 

Občina Jesenice 
Uprava za družbene prihodke 

Nova davčna zakonodaja 
Slovenska skupščina je konec decembra 1990 sprejela sklop davčnih 

zakonov, k i pomenijo začetek davčne reforme. To so Zakon o financiranju 
javne porabe, Zakon o davku od dobička pravnih oseb. Zakon o davkih na 
izplačane osebne dohodke, Zakon o prispevkih za pokojninsko in invalid- • 
sko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje ter Zakon o dohodni- J 

ni (objavljeni v Uradnem listu RS, štev. 48/90). Zakone, k i urejajo obdavči
tev dohodkov pravnih in fizičnih oseb, spremljata še Zakon o davku na 1 

promet nepremičnin (objavljen v Ur. listu RS, št. 47/90) in spremembe Za- ' 
kona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 48/90), k i ga pretežno nadomeš
ča Zakon o dohodnini. V Zakonu o davkih občanov so tako ostale le določbe 
o davku na dediščine in darila, o davku od premoženja in o davku na dobit
ke od iger na srečo. V naslednji fazi naj b i dobili poenostavljen sistem pro
metnih davkov, končni cilj davčne reforme pa je vpeljava prometnega dav
ka na dodano vrednost. 

Omenjeni zakoni veljajo od prvega januarja 1991. Kot najpomembnej
ši zakon, ki ureja obdavčenje fizičnih oseb, to je občanov, je Zakon o do
hodnini, s katerim se uvaja enoten davek za vse fizične osebe - dohodnina. 

Zakon o dohodnini 
Z dohodnino so obdavčeni prejemki oziroma dohodki občanov, k i 

jo bo plačevala večina občanov. Vire dohodnine sestavljajo: 
- osebni prejemki 
- dohodki iz kmetijstva 
- dohodki iz dejavnosti 
- dohodki iz kapitala 
- dohodki iz premoženja 
- dohodki iz premoženjskih pravic 
Od naštetih virov dohodnine se med letom plačujejo davki, kot akon-

- tacija oz. podvrsta dohodnine, k i se bo odmerjala prvič v letu 1992 za leto 
1991. Od odmerjene dohodnine se bodo med letom plačani davki odšteli. 

Dohodnina ni vezana na državljanstvo, temveč na prebivanje v Slove
niji, oz. na rezidentstvo. Zavezanec za dohodnino je vsaka fizična oseba s 
stalnim prebivališčem v Sloveniji in tista fizična oseba, k i n i rezident Re
publike Slovenije, če je bivala na njenem območju nepretrgoma najmanj 6 . 
mesecev i n je na tem območju dosegala že naštete dohodke. 

V osnovo za dohodnino se vštevajo: 
- letni znesek bruto osebnega dohodka, zmanjšan za plačane prispev

ke za socialno varnost 
- vsak posamezen prejemek za priložnostno opravljeno storitev v visi- ' 

ni, od katere je bil obračunan davek po odbitku 
- letni znesek pokojnine, zmanjšan za obračunane prispevke za social

no varnost 
- katasterski dohodek od negozdnih in gozdnih zemljišč 
- dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti I 
- dobiček, dosežen s prodajo nepremičnin 
- dobiček, dosežen s prodajo premičnin 
- dobiček, dosežen s prodajo vrednostnih papirjev ali drugih deležev v 

kapitalu ^Jm 
- letni znesek obresti za posojila, od katerih je bi l odmerjen davek p i 

dohodkov iz premoženja 
- dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku bilo-
-dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem J 0 . ^ 
- dohodki iz premoženjskih pravic 
Našteti dohodki se upoštevajo v višini, od katere so bili obračunani -L 

oziroma odmerjeni posamični davki. Zmanjšajo pa se le za plačane oziro; c 

ma pri pokojninah za obračunane prispevke za socialno varnost. Tako ugo
tovljena osnova se lahko zmanjša za, Če naštejem najpomembnejše: zne
sek sredstev, porabljenih za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stano
vanja za rešitev stanovanjskega problema in za vzdrževanje teh objektoV, 
znesek sredstev, vloženih v gradnjo malih hidroelektrarn, znesek sredstev, 
vloženih v nakup zdravil, zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov tezcvo 
zdravljenje v zavodih in zdraviliščih, če je zavezanec in vzdrževani družmiA 
ski član napoten na takšno zdravljenje, sredstva, plačana za izobraževanje' 
ob delu, sredstva za nakup knjig, učnih pripomočkov, plačane članarine pot i 
litičnim strankam in sindikatom, prostovoljne denarne prispevke za huma
nitarne, kulturne, znanstvene, športne, religiozne namene. Mbu 

Zmanjšanje za te namene ne more presegati 10 % osnove za dohodnino, 
v celoti pa se priznajo plačani zneski samoprispevka, letni povprečni OD 
zaposlenih v RS invalidom s 100 % telesno okvaro, če j im je bila priznana 
pravica do tuje nege in 8 % navedenega OD zavezancem po dopolnjenem 
65. letu starosti. Posebej pa je potrebno poudariti, da je vsa sredstva, s k a ^ 
terimi se uveljavlja zmanjšanje osnove, potrebno dokazati z dokumenti; & 0 

računi, iz katerih je razvidno ime občana in da je denar zares porabil ,zan 
naštete namene. 

Posebne olajšave, k i dodatno zmanjšujejo osnovo za dohodnino, ,so, i 
predvidene za zavezance, k i vzdržujejo družinske člane, npr. za prvega-i 
otroka olajšava v znesku 8 % letnega povprečnega OD zaposlenih v Slovfc ( 
niji, za vsakega nadaljnjega otroka pa se odstotek poveča za 2 % tega OD. 

V družini, v kateri je več davčnih zavezancev, lahko uveljavlja olajša-

Slovenske železarne v novembru 
Proizvodnja 

Proizvodnja surovega-jekla 
V mesecu novembru so v Štorah zmanjšali proizvodnjo na vsega 7.915 t, kar 

je 53 % glede na linearni mesečni načrt. Na Jesenicah so proizvodnjo zmanšali za 
23 % in kot rezultat zabeležili 24.5931 surovega jekla. V kumulativi zaostaja dose
žena proizvodnja 10 % za linearnim letnim načrtom. Predvsem zaostaja Železar
na Store, za 24 %. Proizvodnja je v obdobju januar-november 1990 dosegla 
461.715 t surovega jekla. 

B. Operativni program: 
- skupna proizvodnja 
- končna za prodajo 
- prodaja (odprema) 

46,1% 
65,6% 
61,7 % 

67,3 % 
63,8 % 
60,1% 

Ostružki 
0 zaščiti Sredozemlja 
Ministri za ribištvo dvanajsterice so se 
pogovarjali o okrepitvi ukrepov za za
ščito Sredozemskega morja. Politika 
ribištva naj v prihodnjene ne bi bila 
omejena le na strukturalne ukrepe, 
ampak naj bi zajemal tudi ukrepe za 
zaščito morskega bogastva., 

Ker je pod popolnim nadzorom 
skupnosti relativno malo ribiškega po
dročja, je komisija predlagala uvedbo 
nadzornega sistema s pomočjo ribiških 
licenc. Predlagali so tudi konferenco.^ 
na ka.teri^bi so^bvale vse sredozem-, 
'ke držaye in na kateri b i razpravljali 

problemih v zvezi z zaščito^morja. ift. 

Proizvodnja in prodaja končnih i z 
delkov 

Podoben rezultat lahko zasledimo 
tudi v proizvodnji končnih izdelkov, 
saj je bil november količinsko najmanj 
uspešen mesec v lanskem letu. V ku
mulativi glede na letni načrt proizvod
nja najbolj zaostaja v Tovilu 28 %j Ve
rigi 26 % in v Štorah 24 %. Količinsko 
je najuspešnejša Žična, k i je edina pre
segla letni načrt, vendar to ne kaže na 
uspešno poslovanje te članice. Skupna 
proizvodnja je dosegla 449.317 t kon
čnih izdelkov, kar je za 11 % manj kot 
novembra 1989 in za 15 % manj od line
arnega letnega načrta. Vs i ti rezultati 
sovpadajo tudi s stanjem v celotnem 
slovenskem gospodarstvu, kjer je bila 
lanskoletna industrijska proizvodnja 
za 10 % nižja od tiste v letu 1989. 

Prodaja še vedno ostaja na ozkem 
nivoju proizvodnje. Deloma se je pove
čala (prodaja iz zalog) v Plamenu in 
Verigi, Žična pa si je v zadnjih mesecih 
pomagala s prodajo materiala (zaloge). 

Zunanja vrednostna reali
zacija 

V mesecu novembru smo realizirali 
W$;Z fuiicf din ali 54 mio D E M . Obseg 
zunanje realizacije je znašal 642,5 mio 
D E M . -Glede na leto 1989 je to 35 % 

"^VpT%berjkv,i z realizacijo v letu 1989 

je v lanskem letu med našimi članica
mi najmanj iztržila Železarna Jesenice 
- kar za 40 % manj. Na splošno so v ne
koliko boljšem položaju predelovalne 
članice - med njimi Plamen in Žična. 

Doseženi izvoz 90,630 mio USD je 
obsegal 23 % celotne zunanje realizaci
je. 

Izvoz 
Izvoz je v novembru dosegel 10.439 t 

različnih izdelkov v vrednosti 7,1 mio 
USD. Groba ocena cenovne vrednosti, 
k i jo naše članice dosežejo v izvozu, po
kaže, da je bil to naš najuspešnejši me
sec. V skupnem poprečju smo iztržili 
2.688 USD za tono naših izdelkov. 
Predvsem so višjo vrednost v izvozu 
dosegli v Štorah in v predelovalnih čla
nicah, nižjo, a še vedno solidno vred
nost, pa tudi na Jesenicah. Seveda je to 
groba, poprečna ocena, k i ne upošteva 
asortimenta izvoženih izdelkov, ven
dar deloma le ponazarja cenovna giba
nja in naše iztržke v izvozu. . 

V lanskem obdobju smo izvozili 
151.799 t izdelkov v^vrednosti 90,630 
mio USD. Glede na leto 1989 je lansko
letni izvoz enajstih mesecev višji za 23 
%, a vrednostno le za 3 % in v zadnjih 
mesecih upada. Tako smo zaostali za 
lineasMni letniminačrtom za 5'%. Pre
delovalci so s količinskim izvozom pre-
seglfjp^^t, a .so kljub temu iztržili 
manj od načrtovane vrednosti. 

Slika neugodnega razmerja med na
črtovano količino in vrednostjo ter do
seženo količino in vrednostjo je značil
na za vse članice (izjema je Žična) -
ocenimo lahko, da za svoje izdelke na 
tujem trgu ne moremo postaviti prave 
cene. Razmerje med izvozom na kon
vertibilni in klirinški trg je doseglo in
deks 3.492 v količinskem izvozu in 
2.027 v vrednostnem izvozu. liani je 
upadel izvoz na klirinški trg količinsko 
za 53 % in vrednostno za 28 % glede na 
leto 1989. 

Uvoz 
V enajstih mesecih smo lani za uvoz 

repromateriala in surovin porabili 69,7 
mio USD. Prav uvoz se je v zadnjih 
mesecih precej znižal - tudi na račun 
nelikvidnega položaja naših članic. 
Predvsem sta ga zmanjšali obe žele
zarni (za 28 %), ki sta naša največja 
uvoznika. Najbolj uspešno se načrtova
ne vrednosti drži Plamen. V strukturi 
uvoza Jesenice obsegajo 62 %, Štore 32 
% in predelovalci 6 %. Razmerje izvoz-
uvoz je doseglo indeks 12,9, leta 1989 
pa 96. 

Zaposleni 
V novembru lani nas je bilo zaposle

nih v Poslovnem sistemu Slovenske že
lezarne 10.871, v poprečju obdobja ja
nuar - november pa 11.237. Iz meseca v 
mesec je upadalo število zaposlenih, a 
prezaposlenost v naših članicah ostaja 
eden izmed perečih problemov sanaci
je in obnove poslovanja - predvsem v 
obeh železarnah. 

Produktivnost 
Oba koeficienta produktivnosti sta. 

bila v novembru nižja od oktobrskih 

rezultatov. Koeficient v tonah proiz> ̂  
vodnje (končnih izdelkov) na zaposfpr t l 

nega je dosegel 3.22, kar je 28 % p j ^ y 

načrtom in 19 % pod rezultatom v nftffc 
vembru 1989. Koeficient v 1.000 DE#L<f 

zunanje realizacije na zaposlenega^ejn 
dosegel 5.04, kar je 24 % pod načr tom^ 
in 19 % pod novembrom 1989. c j nr 

Izjema je Žična, k i je v tem mesecu^ 
precej znižala proizvodnjo, kar se por-., 
zna tudi v 30 % višjem koeficientu (t/ x_ 
zaposlenega). Žal ni bilo podobnega-, 
učinka tudi v sami vrednostni realizan.., 
ciji. Razhajanja med ustvarjeno koji--V j 

činsko proizvodnjo in vrednostno re4Ii* , 
zacijo se od načrtov razlikujejo skoraj 
pri vseh članicah * najbolj izrazito, ,y -v, 
Plamenu in Žični, kjer produktivnost v 
proizvodnji dosega/presega načrt, pre-, 
duktivnost v vrednostni realizaciji pa, 
precej zaostaja. Ostale članice p r i b i l 
žno enako zaostajajo po obeh kriterijih? ~ 
produktivnosti. 

Osebni dohodki Se 
Poprečni OD v Poslovnem sistemu,- n , 

Slovenske železarne je bil v novembru/ tji 
malenkost višji (1 %) od oktobrskega.r, si 
znašal je 5.067,61 din, medtem ko se je.^ 
v gospodarstvu povišal za približno^,;* r 
%. Med našimi članicami so najnižje 
osebne dohodke izplačali v Tovilu" 
5.731,70 din (na zaposlenega). Ž M I * 

V primerjavi z izplačanim OD v nO* 
vembru 1989 je lanskoletni poprečnI P i r 

OD nižji za 4 % (na Jesenicah za 10 %( 

v Plamenu za 8 %). Realno (glede nO/ -
rast življenjskih stroškov) pa je zaostia^ 1 

janje bistveno višje - po uradni statisti2* *' 
ki za*obdobje januar - oktober 1990'je o x 

zaostajanje v gospodarstvu dobrih "50 f ' r i 
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vo za istega vzdrževanega člana samo eden, drugi pa morebitno razliko do 
celotne olajšave. 

.. Zakon Q financiranju javne porabe 
t*fii Sistemska novost, k i jo prinaša, je razširitev nalog oz. dejavnosti, k i 

se financirajo preko proračuna. Po dosedanji ureditvi so se iz proračuna fi
nancirale samo klasične oblike splošne porabe, medtem ko so se naloge na 
področju skupne porabe financirale s prispevki prek SIS. 

,- Z novim zakonom se bodo iz republiškega in občinskih proračunov fi
nancirali ne le republiški in občinski organi, ampak tudi naloge na področ
ju, družbenih dejavnosti, gospodarsSpinfrastrukture in drugo. Z zakonom 
sq določeni prihodki, s katerimi se financira javna poraba na republiški in 
občinskih ravneh, prihodki so razdeljeni po pripadnosti republiki oz. obči
nam. Nekateri pripadajo v celoti republiki oz, občinam, drugi se delijo 
mednje. 

Republiki pripadajo: 
ffW.. l . davek od dobička pravnih oseb 

2. davek na izplačane OD 
prometni davek 

4. sodne takse 
5. ekološki davek 
Občinam pripadajo: 
1. davek iz premoženja 
2. davek na dediščine in darila 
3. davek na dobitke od iger na srečo 
4. upravne takse 
5. komunalne takse 
6. denarne kazni 
7. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 

oi& Med republiko in občino pa' se delita: 
1. dohodnina 

~$v 2. davek na promet nepremičnin 
\ 1 Zakon o davku od dobička pravnih oseb 

j Davčni zavezanci so pravne osebe, ustanovljene po zakonu o podjetjih 
(razen družb z neomejeno solidarno odgovornostjo, k i se obdavčujejo z 
davkom od dohodkov iz dejavnosti po Zakonu o dohodnini), banke, zavaro
valnice, zadruge in civilnopravne osebe, k i dosegajo dobiček z opravlja
njem dejavnosti na območju RS, ne glede na to, ali imajo sedeže v RS, ali 
drugje. Davčne oprostitve so predvidene le za tiste pravne osebe, pri kate
rih je glede na naravo njihove dejavnosti oprostitev nujna (javna podjetja); 
za tiste, k i opravljajo dejavnosti s človekoljubnimi cilji in za civilne pravne 
osebe (samo za tisti del prihodkov, k i izvira iz opravljanja redne dejavno
sti). 

Davčna osnova je dobiček, davčna stopnja je 40 %. Predpisane so tudi 
davčne olajšave, k i zmanjšujejo davčno osnovo in davčno obveznost. 

Zakon o davku na izplačane osebne dohodke 
je v Davka na izplačane OD pri nas doslej nismo poznali. Davek, zbran po 

tem zakonu, naj bi nadomestil davek od dobička v prehodnem obdobju (ko 
še°prevladuje družbena lastnina) do prevlade zasebne lastnine. 

Zavezanci so vsa podjetja in druge pravne osebe, družbe z neomejeno 
solidarno odgovornostjo in zasebniki, k i samostojno opravljajo dejavnost 
kot redni poklic in izplačujejo osebne dohodke. 

Davka so oproščene invalidske organizacije s statusom civilno prav-
nm^oseb in organizacije, k i izvajajo poklicno rehabilitacijo invalidov v 
skladu z zakonom. 

"°S-Osnova za obračun davka so bruto OD, stopnja je 12 %. 
-p n T 
•I Zakon o prispevkih za pokojninsko i n invalidsko zavarovanje, zdrav

stveno varstvo i n zaposlovanje 
1 d Zavezanci so delojemalci (fizične osebe v delovnem razmerju) in delo

dajalci (pravne, fizične i n druge osebe, k i zaposlujejo delavce), zasebniki, 
kinsamostojno opravljajo dejavnost kot redni poklic, .fizične osebe, ki so 
la t̂faaiki podjetij in kmetje, k i opravljajo kmetijsko dejavnost kot redni po
klic. 

H Osnove za obračun prispevkov so bruto OD in nadomestila OD za čas 
odsotnosti z dela, stopnje pa so: 

<on prispevek za pokojninsko invalidsko zavarovanje 14,40 % 
sap prispevek za zdravstveno varstvo 6,60 % 
/. n prispevek za zaposlovanje . 1,70% 
rrr̂ . po teh stopnjah bodo plačevali prispevke za socialno varnost vsi zave

zanci razen kmetov, k i bodo prispevek za SPIZ plačevali po stopnji 14,40 % 
od bruto zavarovalne osnove in prispevek za zdravstveno varstvo po stop
nji -22 % od katastrskega dohodka. 

Za leto 1991 je še-predvidena možnost, da občine same uvedejo obvez
nost plačevanja dodatnega prispevka za zdravstveno varstvo največ v viši-
nf JO % stopnje republiškega prispevka za zdravstveno varstvo (uvede se 
lahko le za fizične, ne za pravne osebe), to je največ 0,66 %. 

| Dušica Berce, dipl. oec 

Kakšne socialne pomoči? 

10.1. me je poklical vodja Strojne ob
delave Ivan Sčap, naj se oglasim pri 
njčm, da bi se dogovorila o delu za ko-
vafenico. Izročil mi je šest odlitkov ra
zličnih oblik. P r i tem mi je naročil, naj 
ugotovim možnosti izdelave ter mu j ih 
pismeno sporočim. Moja ugotovitev je 
bila1,' da je možno izdelati le t r i odlitke, 
in to v utopih, k i b i morali biti izdelani 
zaMHšak kos posebej. Pr i vodji Priprave 
deisf Tiborju Zavrlu sem se pozanimal, 
ali je kakšna možnost, da bi to delo 
opravili v kovačnici. Razložil mi je, da 
pisho poročilo o poteku dela ne zadoš
ča, temveč moram predložiti še skice o 
izdelavi orodja, da bi bilo možno izde
lati predračun, k i bi pokazal, ali naj se 
to delo sprejme ali ne. 

^5asa za izdelavo skic in izračunov 
sem''1 imel L E E N D A N . Dela sem se 
všečno lotil, pa naj je zvenelo še tako 
nemogoče. Vodja strojne obdelave,. 
Ivan Sčap mi je 17.1. ukazal naj prene
ham z nadaljnjim delom, ker to n i več 
potrebno. Vpričo dveh sodelavcev mi je 
izročil odločbo o čakanju na delo. 
Odločba je bila NAPISANA 17.12.1990 
in naj bi veljala do 28.2.1991. Naj še en
krat poudarim, da mi je bila ta odločba 
izročena 17.1.1991. Povedal sem mu, da 
taker odločbe ne mislim sprejeti, ker mi 
onemogoča pravico do pritožbe. 

Še isti dan mi je prinesel drugo 
odločbo, v kateri je bilo zapisano, da od 
18.1. začnem koristiti svoj letni dopust, 
in to,,do 31.1. Pr i vsem tem me najbolj 
motjj način izročanja odločb o čakanju 
na 4elo, saj pri izročitvi ni potrebno 
podpisati nobenega prejemnega lista. 
Naj^apišerr i še taekaj^delu delavcev 
v kova^riici/Dera^ceni. ki'so še ostali v 
kovačnici i n "delali, je. bila 11.1. izroče
na (Odločba o-čakanju na7 delo/ k i velja 
do'#8.2.,tpri ftčm pasjim*je bilo *iar6če- r 

no, naj se 18.1. informirajo, kdaj naj 
pridejo na delo. 

To je bilo takrat, ko sem jaz prene
hal delati; delavci so zopet na delu, ves 
ta čas pa oddelek kalilnica neprekinje
no dela. 

Zopet možno nadaljevanje prihod
njič. 

Ljubomir Veljkovski 
delovodja toplotne obdelave 

V prejšnjih dveh številkah Železarja smo zvedeli, za kakšne socialnovarstve-
ne pomoči lahko zaprosi posameznik, če meni, da je on oziroma njegova družina 
materialno in socialno ogrožena ter kakšne pravice ima delavec, k i postane brez
poseln brez svoje krivde. Podrobneje smo si ogledali večino socialnovarstvenih 
pravic na področju otroškega varstva, socialnega skrbstva, stanovanjskega go
spodarstva in zaposlovanja. Danes pa poglejmo še varstveni dodatek (pokojnin
sko in invalidsko zavarovanje) ter štipendiranje (zavod za zaposlovanje).Za obe 
zadevi je možno dobiti dodatne informacije v stavbi na Jesenicah, Titova 73. 

Štipendije 
Približuje se čas razpisov Štipendij. 

Nanje je treba biti še posebej pozoren, 
saj se štipendije odobravajo le enkrat 
letno, pred začetkom šolskega leta, le 
izjemoma pa obravnavajo »zamudni
ke«. Skupen razpis kadrovskih štipen
dij in štipendij iz sredstev za zaposlo
vanje (republiške štipendije) za šolsko 
leto 1991/92 bo Republiški zavod za za
poslovanje predvidoma objavil aprila. 
Ker so štipendije tudi ena izmed oblik 
socialnih pomoči, si oglejmo pogoje in 
kriterije zanje tudi danes. Treba pa je 
upoštevati, da je republiška skupščina 
(23.januarja) obravnavala predlog za
kona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti, v katerem je 
opredeljeno tudi štipendiranje, vendar 
precej drugače kot do sedaj. 

Verjetno bodo letos delovne organi
zacij e oz. p od j etj a razpisala precej 

- manj kadrovskih štipendij kot lani. Ta
ko bo še večji »pritisk« kot doslej na re
publiške štipendije, k i j ih bo razpisal 
Republiški zavod za zaposlovanje. Zad
nje čase imajo nekatera podjetja (med 
njimi tudi Železarna) težave pr i izpla
čevanju kadrovskih štipendij, vendar 
Zavod za zaposlovanje »prevzame« le 
štipendiste podjetij, k i so v stečaju, 
ostalih pa ne. Torej učencu ali Študen
tu, k i je imel doslej odobreno kadrov
sko štipendijo in razliko h kadrovski 
štipendiji, ta zavod ne more »pokriti« 
neizplačane kadrovske štipendije. 

Doslej so bile učencem srednjih šol 
in študentom na razpolago kadrovske 
štipendije (podeljevale so j ih delovne 
organizacije), štipendije iz združenih 
sredstev oziroma razlika h kadrovski 
štipendiji (iz sredstev, k i so j ih delovne 
organizacije združevale v skupnosti za 
zaposlovanje) ter štipendije iz sklada 
za štipendiranje mladih delavcev Re
publike Slovenije (Titov sklad). 

Zadnje čase sicer v jeseniški občini ' 
ne zberemo več toliko sredstev, kot je 
potrebno za štipendije iz združenih 
sredstev ter za razlike h kadrovskim 
štipendijam, vendar pa razliko prispe
vajo druge slovenske občine (prej pa je 
bilo ravno obratno). 

Za kadrovsko Štipendijo so po dose
danjih predpisih lahko zaprosili učenci 
v srednjem izobraŽevanju in študenti, 
pri katerih mesečni dohodek na dru
žinskega člana v letu pred razpisom 
štipendij n i presegal poprečnega mese
čnega osebnega dohodka na zaposlene
ga v Sloveniji v istem letu (v letu 1989 
je bilo to približno 1.180 din). Za štipen
dijo iz združenih sredstev ter za razli
ko h kadrovski Štipendiji pa je ta cen
zus znašal 55 % poprečnega mesečnega 
osebnega dohodka (oziroma približno 
650 din v letu 1989). Stare podatke na
vajamo zaradi primerjave,' saj bodo za 
lansko leto znani februarja). Štipendi
je iz sklada za Štipendiranje mladih 
delavcev pa so bile namenjene delovno 
uspešnim in vsestransko aktivnim 
mladim delavcem (stari do 35 let) za 
izobraževanje ob delu in iz dela na 
vseh stopnjah izobraževanja (razen os
novne šole). 

P a predlogu zakona o zaposlovanju 
i n zavarovanju za primer brezposelno
sti pa bodo ostale samo še kadrovske 
štipendije ter štipendije iz sredstev za
poslovanja (v nadaljevanju republiške 
štipendije). Kriterij i zanje bodo ostrej
ši kot doslej, tako da bodo štipendije 
po novem odobrene precej manjšemu 
številu učencev i n študentov, kot do
slej. 

Višina kadrovske štipendije za 
učence po novem ne bo smela biti nižja 

Železarni Ravne ne gre najbolje 
V ravenski železarni so v decembru 

lani odpremili 5.787,5 tone izdelkov al i 
komaj 46 odstotkov načrta. Vrednost 
prodaje je bila nekoliko manj kot 150 
milijonov dinarjev al i 62,8 odstotka na
črta. Po prvih desetih dneh januarja je 
bilo stanje v metalurgiji nekoliko slab
še kot v decembru lani, predelava pa je 
na približno istem. Kjer imajo naroči
la, delajo tudi ob prostih dnevih. 

Na delavskem svetu Železarne Ra
vne so 14. januarja za generalnega di
rektorja izvolili dosedanjega vršilca 
dolžnosti direktorja Andreja Kokalja, 
dipl. inž. Ta je povedal, da je gospodar
sko in finančno stanje železarne zelo 
slabo. Njihov žiro račun je blokiran, 
zato vodstvo koncema največ delovne
ga časa in energije porabi za to, da bi 
priskrbel denar za plače in poslovanje. 
Decembrska realizacija je bila preniz
ka, njihovi dolgovi pa so že prerasli si
cer zelo visoke terjatve. 

Vodstvo koncema, pospešeno pripra
vlja dolgoročni sanacijski program, ki 
ga bodo.predložili republiškemu Izvrš

nemu svetu in zahtevati njegovo pod
poro. 

(Iz Novic, priloge Informativnega fu-
žinarja, povzela Lilijana Kos) 

Gorel gasilski avto 
V ponedeljek, 21. januarja, ob 13. uri 

je elektrikar Tomaž Osenar opazil, da 
se kadi iz gasilskega avta - terenskega 
vozila, parkiranega pred lakirnico PVT 
na Javorniku. Stekel je po gasilni apa
rat in poklical še strojnika Damjana 
Zupana. Skupaj sta šla gasit avto. 

Pogasila sta ogenj, k i je že uničeval 
zunanjost, ker pa nista uspela odpreti 
pokrova motorja, je Zupan stekel po 
voznika avta. Medtem se je Osenar 
trudil, da bi skozi odprtine na pokrovu 
vsaj malo ublažil moč ognja. Ko je Zu
pan prispel z voznikom in sovoznikom, 
so s skupnimi močmi pogasili ogenj. 

Verjetno je avto zagorel zaradi na
pake na električni inštalaciji, saj je bi
la razlita tekočina iz akumulatorske 
baterija ih akumulator se je vnel. 

AMI 

od 20 %, za študente ne nižja od 30 % 
zajamčenega osebnega dohodka po za
konu, zmanjšanega za prispevke in 
davke od zajamčenega osebnega do
hodka. Učenci srednjih šol in študen
tje, k i ne bodo imeli kadrovske štipen
dije, bodo lahko uveljavljati pravico do 
republiške štipendije. V tem primeru 
dohodek na družinskega člana v dru
gem tromesečju tekočega leta ne bo 
smel presegati 80 % zajamčenega oseb
nega dohodka po zakonu. Hkrati pa bo 
moral tudi redno izpolnjevati učne in 
študijske obveznosti. 

Ne glede na materialni cenzus pa 
bodo lahko pridobili republiško štipen
dijo izrazito nadarjeni učenci in Štu
dentje. Višina republiške štipendije za 
učence ne bo smela presegati 60 %, za 
študente pa 80 % zajamčenega osebne
ga dohodka po zakonu, zmanjšanega 
za davke in prispevke od zajamčenega 
osebnega dohodka. Učencem in štu
dentom pa bodo pripadali poleg štipen
dije še dodatki k štipendiji za poveča
ne stroške za čas šolanja zunaj kraja 
stalnega bivališča, za stroške prevoza 
v šolo ter dosežen učni uspeh. Podrob
nejša merila za dodeljevanje in višine 
republiških štipendij ter dodatkov k 
štipendiji pa bo določil pristojni repu
bliški upravni organ. 

Varstveni dodatek 
Pravico do varstvenega dodatka 

lahko uveljavljajo tisti uživalci staro
stne, invalidske in družinske pokojni
ne, katerih pokojnina ne dosega zne
ska najnižje pokojnine za polno pokoj
ninsko dobo ter, če skupaj z drugimi 
družinskimi člani nimajo drugih do
hodkov, k i bi zadoščali za preživljanje. 

Trenutno (od l.novembra 1990 dalje, 
ko je bila izvedena zadnja medletna 
uskladitev pokojnin) znaša najnižja 
pokojnina za polno pokojninsko dobo 
4.150,11 din. Seveda pa varstvenega do
datka ne dobi avtomatično vsak upoko
jenec, k i bi ob polni pokojninski dobi 
prejemal pokojnino, manjšo od tega 
zneska. Upoštevati je treba premoženj
ske razmere vse družine.Med skupne 
dohodke uživalca pokojnine i n družin
skih članov se štejejo vsi dohodki, ra
zen dodatka za pomoč in postrežbo. 

Upravičenec do varstvenega dodat
ka pa ne prejme celotne razlike med 
zneskom odmerjene pokojnine i n zne
skom najnižje pokojnine za polno po
kojninsko dobo, pač pa je to le osnova 
za odmero višine varstvenega dodatka. 
Ta je pri starostnih in invalidskih upo
kojencih odvisna od dopolnjene pokoj
ninske dobe (posebna lestvica), pri uži
valcih družinske pokojnine pa od števi
la družinskih članov, ki so upravičeni 
do te pokojnine. 

Tako naprimer znaša varstveni do
datek 60% razlike pri starostnem upo
kojencu ter 70% razlike pri starostni 
upokojenki, če imata do vključno 15 let 
pokojninske dobe. Za vsako nadaljnje 
dopolnjeno leto pokojninske dobe pa 
se višina varstvenega dodatka poveča 
za 2% (seveda pa ne more biti višja kot 
100% navedene razlike). Pri družinski 
pokojnini pa znaša 70% za enega, 80% 
za dva, 90% za tri in 100% razlike za šti
r i ali več uživalcev družinske pokojni
ne. 

Kaže pa si zapomniti, da pravice do 
varstvenega dodatka nimajo uživalci 
predčasne pokojnine, dokler prejema
jo zmanjšano pokojnino zaradi pred
časnega odhoda v pokoj. . 

Upokojenec, k i meni, da je upravi
čen do varstvenega dodatka, mora pri 
Skupnosti pokojninskega in invalid
skega zavarovanja sam vložiti zahte
vek, skupaj s potrdilom o premoženj
skem stanju. 

Nada Dejak, CSI 

Center srednjega usmerjenega izobraževanja 
Oddelek za izobraževanje odraslih 
Ruparjeva 2, telefon 82-171, int. 22 

jezikovni seminarji 
V sodelovanju s Centrom za tuje jezike iz Ljubljane organiziramo jezi

kovne seminarje iz nemškega in angleškega jezika. 
Izobraževanje poteka na štirih stopnjah: 

začetni tečaj 1 
nadaljevalni tečaj 
nadaljevalni tečaj 
nadaljevalni tečaj 

Vsi seminarji potekajo v prostorih fonolaboratorija na gimnaziji. Te-~ 
čajniki na seminarjih dobijo ves potrebni material. * J 

Ob zaključim seminarja opravijo slušatelji pisni preizkus z n a n j a ^ 
obliki testa. Po uspešno opravljenem izpitu tečajnik dobi potrdilo Centra'--I 
za tuje jezike v Ljubljani. | g | 

Prijave na omenjene tečaje sprejemamo vsak dan na telefon 82-171, 
i n t številka 22. S tečajem bomo pričeli takoj, ko bo zadostno število prijav, j 

V kratkem bomo pričeli z nadaljevalnim tečajem iz nemškega jezika 

Republika Slovenija 
Občina Jesenice 
Sekretariat za gospodarstvo 
in negospodarstvo 

objavlja 
zbiranje ponudb za oddajo ali proda

jo poslovnih prostorov na območju občine 
Jesenice 

S 1.2.1991 bo v okviru Sekretariata za gospodarstvo in negospodar
stvo Skupščine občine Jesenice z namenom pospešitve razvoja drobnega 
gospodarstva in podjetništva v občini, pričel delovati podjetniško informa
cijski center. Ena izmed osnovnih dejavnosti centra bo tudi organizacija 
borze ponudbe in povpraševanja po poslovnih prostorih na območju občine 
Jesenice. 

Občani in podjetja, k i se želijo vključiti v borzo, naj svoje ponudbe 
pošljejo na naslov: 

Skupščina občine Jesenice - Sekretariat za gospodarstvo, in negospo
darstvo, Titova 78, s pripisom podjetniško informacijski center, 

ali naj se zglase osebno v sobi št. 11 v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 
15. ure. 

Ponudba naj vsebuje: 
- ime, priimek in naslov ponudnika 
- lokacija (naslov) poslovnega prostora 
- velikost prostora 
-uporabnost prostora (potrebna adaptacija, opremljenost z energet

skimi in drugimi mediji; za katere dejavnosti je primeren...) 
- način oddaje (prodaja, najem...) 
Dodatne informacije dobite po telefonu 81-040 int. 39, vsak dan, razen 

sobote in nedelje, od 8. do 15. ure. 
Sekretar:- i 

Vitomir Pretnar«, dipl. ing. 

Ž E L E Z A R 
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V imenu demokracije zopet doma 
| Po petih mesecih čakanja na delo doma sem 7.1.1991 zopet prišel na delo. 

Pfela še vedno ni bilo zadosti, zato sem ga šel sam iskat k nekaterim gospodarjem 
v Železarni. 



Ob 90-letnici rojstva Aleša Stanovnika 
i Gorenjski odvetniki in jeseniška Zveza borcev bodo letos v Spominskem 

parku na Jesenicah ob 90-letnici rojstva dr. Aleša Stanovnika postavili obeležje v 
njegov spomin. Ob tem je nastal tudi ta zapis. 

Na Jesenicah in Javorniku je pred 
drugo svetovno vojno večini rezala 
kruh tovarna, takrat last Kranjske in
dustrijske družbe, razna društva pa so 
skrbela za kulturno življenje in telesno 
aktivnost. Vsa so bila pod vodstvom ali 
vplivom treh političnih strank. Bil i so 
rdeči, plavi in črni. Tudi politični utrip 
so dajale te tri politične struje, kar je 
bilo posebno pomembno ob občinskih 
ali državnih volitvah. 

Tudi sindikati so vlekli vsak na svo
je. Prilagajali so se političnim stran
kam in bili tudi največkrat pod njiho
vim vplivom, Železarna pa je s sklenje
nimi kolektivnimi pogodbami z vodstvi 
posameznih sindikatov dajala ton go
spodarskemu in največkrat tudi politi
čnemu življenju. 

Komunistična Partija, k i je sicer de
lovala v ilegali, je kljub temu večkrat 
odločilno vplivala na reševanje določe
nih gospodarskih ali političnih proble
mov. Pripadniki te stranke, čeprav ma
loštevilni, so bili zaradi odločnih stališč 
v obrambi delavskih pravic največkrat 
preganjani, Železarna pa jim je zapira
la vrata ah jih metala na cesto. 

Železarna je leta 1937 pričela izdaja
t i svoje glasilo Tovarniški vestnik in v 
njem skušala razbijati delavsko enot
nost. Pričela je tudi odkrito propagirati 

Aleš Stanovnik 

nacionalsocializem, kar niti ni čudno, 
saj je bilo precejšnje število uradnikov 
v železarni pripadnikov nemške pete 
kolone. 

Kot protiutež temu glasilu in ker je 
Kranjska industrijska družba odpove
dala kolektivno pogodbo so delavske 
sindikalne organizacije SMRJ (Savez 

metalskih radnika Jugoslavije), JSZ 
(Jugoslovanska strokovna zveza) in 
NSZ (Narodno strokovna zveza) usta
novile konzorcij in pričele izdajati svo
bodno glasilo Naš kovinar. Predsednik 
konzorcija je bil dr. Miha Potočnik, od
vetniški pripravnik jeseniškega odve
tnika dr. Aleša Stanovnika. Glavni 
podpornik in pobudnik je bil prav dr. 
Aleš Stanovnik. 

Le-ta se je tudi zelo navduševal nad 
uspehi Ljudske fronte v Španiji in 
Franciji. Napisal je tudi več navdušu-
jočih člankov. Stanovnik se je tudi zav
zeto boril za pravice jeseniških delav
cev, in veliko prispeval k utrditvi enot
nosti med jeseniškimi sindikalnimi or
ganizacijami. 

Dr. Aleša Stanovnika je nemški 
okupator skupaj z Jeseničani med pr
vimi pregnal v Srbijo. Na skrivaj se je 
vrnil v Ljubljano. Takoj se je vključil v 
osvobodilno gibanje in postal član Vr
hovnega plenuma Osvobodilne fronte. 
Ob pomoči izdajalca ga je odkrila itali
janska policija in ga 22. maja 1942 are
tirala in drugega junija istega leta 
ustrelila v Gramozni jami pri Ljublja
ni. 

Prav od dr. Aleša Stanovnika bi se 
danes lahko učili vsi politični delavci, 
k i so na oblasti ali v opoziciji, kako je 
potrebno v težkih časih, polnih preiz
kušenj za boljšo sedanjost i n prihod
nost, biti strpen in pripravljen na dia-

Slovenko 

Ob 45-letnici Dolika razstava likovnih 
del ustanoviteljev 

Prihodnji petek, 1. februarja, bodo ob 18. uri v razstavnem salonu Dolik na 
Jesenicah s krajšim koncertom ženskega pevskega zbora Milko S kober ne odprli 

- razstavo likovnih del ustanoviteljev likovnega kluba Dolik v počastitev 45-letne-
ga delovanja tega likovnega kolektiva. 

Petindvajsetega februarja bo prete
klo 45 let, ko se je po nekaj pripravljal
nih sestankih (prvi je bil 6. februarja, 
po katerem so doslej računali rojstvo 
Dolika) v Delavskem domu na Jeseni
cah zbralo dvanajst slikarjev samou
kov, od najmlajšega dvajsetletnika do 
nastarejšega štiriinpetdesetletnika, in 
ustanovili likovni klub Dolik - Dolinski 
likovniki. Nekateri od njih so že pred 
drugo vojno delovali v likovnem krož
it1* Turistovskega kluba »Skala« Jese-

• niče, k i ga je vodil Jože čebulj , že tedaj 
Član neke inozemske dopisne šole za li
kovno umetnost. 

Na ustanovnem sestanku so že po
kojni člani Lojze Višnar (1899-1951), 
Ivo Koželj (1908-1954), Janko Dakso-
bler (1903 - 1970), Jože Čebulj 
(1900-1970), Franjo Modic (1892-1974), 
Janko Korošec st. (1903-1977), Cir i l 
Kravanja (1905-1978), Tome Tomazin 
(1920-1989) in živeči Tine Markež 
(1907), France Kreuzer (1911), Nika 
Hafner (1913) in Janko Korošec ml. 
(1926) sprejeli okvirne usmeritve svo
jega delovanja, k i so j ih vsa ta leta do
sledno uresničevali in dopolnjevali z 
novimi kvalitetami. 

Že v ustanovnem letu 1946 so v okvi
ru Kulturno prosvetnega festivala na 
Jesenicah od 25. avgusta do 8. septem
bra pripravili prvo razstavo likovnih 
del, ki je bila tudi prva tovrstna razsta
va na Jesenicah nasploh. S 142 likovni
mi deli so se predstavili: Jože Čebulj, 
Janko Dakskobler, Nika Hafner, An
ton Jenstrle, Jože Jušič, Rajko Korbar, 
Janko Korošec st., Janko Korošec ml., 
Janko Kozamernik, Ciril Kravanja, 

France Kreuzer, Tine Markež, Franjo 
Modic, Niko Prestor, Tone Tomazin, 
Mario Vilhar, Lojze Višnar in Dolfe Vo-
grin. 

Naslednja razstava, k i jo moramo 
omeniti zaradi njene širine, pa je bila 
že od 5. do 12. januarja1947, in sicer 
planinska razstava v organizaciji Fi-
skulturnega društva Joža Gregorčič -
planinske skupine, na tej razstavi so 
se poleg domačih slikarjev in fotoama-
terjev prvič predstavili tudi avtorji iz 
Ljubljane, Maribora, Celja, Kranja, 
Kamnika, Bovca in Domžal ter iz Trsta 
in Trbiža v Italiji. Skupaj se je predsta
vilo 41 avtorjev z 229 slikami in foto-

frafijami, med njimi tudi alpinist Uroš 
upančič z zbirkami planinskih knjig, 

razglednic in plezalnih klinov. 
Po 45 letih lahko ugotavljamo, da so 

člani Dolika vsa ta leta uresničevali 
svoja programska izhodišča. Vseh 45 
let se redno tedensko sestajajo, udele
žujejo različnih oblik likovnega izpo
polnjevanja, z organizacijo likovnih šol 
in tečajev skrbijo za dotok novih čla
nov, organizirajo predavanja o umet
nostni kulturi oziroma zgodovini za 
šolsko mladino in ostale. 

Vsa ta leta so nosilci likovno razsta
vne dejavnosti na Jesenicah, poleg 
lastnega likovnega ustvarjanja in pri
pravljanja lastnih likovnih razstav, 
skupinskih ali posamičnih, v občini, si
rom Slovenije pa tudi v tujini. Sodelo
vali so z akademskimi slikarji, umet
nostnimi zgodovinarji, likovnimi kriti
ki in likovnimi pedagogi ter se povezo
vali tudi z drugimi slovenskimi like. ni-
mi skupinami. Še zlasti redno sodelu

jejo z likovno sekcijo Relik iz Trbovelj, 
s katero so tudi pobrateni. 

Do zaključka lanskega leta se je v 
njihovi organizaciji na Jesenicah, v 
razstavišču Delavski dom in od 3. juni
ja 1983 dalje v razstavnem salonu Do
lik, zvrstilo 710 razstav. V razstavnem 
salonu Dolik se je doslej zvrstilo 179 
razstav s skupaj 139.355 obiskovali ali 
poprečno 780 na razstavo. V letu 1990 
je v salonu 17 razstav obiskalo 14.078 
obiskovalcev ah poprečno 828 na raz
stavo. Vse razstave so odpirali s krajši
mi kakovostnimi kulturnimi programi, 
poprečen obisk ob otvoritvah pa je bil 
58 oseb. 

Če k vsemu temu dodamo še razsta
ve v Galeriji Kosove graščine, v razsta
višču Viktorja Gregorača na Javorni
ku, v Mojstrani oziroma na Dovjem, 
Kranjski Gori in ob zaključku lanske
ga leta še na Breznici, potem z zado
voljstvom lahko ugotavljamo, da je Do
tik s svojo dejavnostjo globoko pognal 
korenine v občini, kajti mirno lahko tr
dimo, da vsega tega brez njega (vsaj ne 
v takem obsegu) ne bi imeli. 

Zadnja leta likovni klub Dolik zdru
žuje 33 članic in članov iz jeseniške in 
radovljiške občine in iz Ljubljane. Od 
lanske jeseni sem pa pod vodstvom 
Franceta Kreuzer j a poteka likovni te
čaj, ki ga v poprečju obiskuje 16 sred
nješolcev, od katerih bodo nekateri 
prav gotovo pomladili klub. 

Na jubilejni razstavi, ki.bo odprta 
do vključno 20. februarja, se bo s svoji
mi likovnimi deli predstavilo devet 
ustanoviteljev, od treh pa likovnih del 
niso uspeli dobiti. Razstava bo tako v 
večjem delu retrospektivna, pogled na 
razvojno pot posameznih Članov in Do
lika kot celote. 

Mednarodna razstava karikature na temo Televizija 
V galerijskih prostorih Kosove graščine si lahko do 10. februarja ogledate 

mednarodno razstavo karikature na temo Televizija, k i nam jo je ljubeznivo po* 
sodila Mednarodna galerija karikature iz Skopja. 

Razstavo si je treba ogledati in ob 
tem se boste verjetno zalotili, da se bo
ste večkrat smejali sebi. 

Ta galerija že vrsto let spodbuja 
ustvarjalnost karikaturistov tako, da 
vsako leto razpiše temo, k i je aktualna 
po celem svetu. Avtorji različnih dežel 
s karikaturami odgovarjajo to temo in 
s tem gradijo homogenost in solidar
nost v reševanju in razlagi vprašanj, 
ne da bi pri tem karikatura izgubila 
svoje sporočilo, nastalo iz individual
nosti, k i jo karikaturisti rešujejo z bo
gastvom idej in tehnično raznovrst
nostjo. 

Ustvarjalna, umetniška raven kari
katur na razstavi je različna, ker neka
teri avtorji žrtvujejo likovno kvaliteto 
karikature na račun ideje, saj je po
membna predvsem njena aktualnost 
in trenutna učinkovitost. Torej mora
mo te elemente mednarodne karikatu
re razumeti kot iskanje najustreznej
šega prenosa ideje, ne pa kot vizualno 
ekshibicijo, ki je sama sebi namen. 

Televizija je hvaležna in pogosta te
ma karikaturistov, saj človek presedi 
pred televizorjem precejšen del svoje
ga življenja in zato n i čudno, da je prva 
asociacija, ki karikaturistu pade na mi
sel - človek, ki sedi v okovih pred TV 
ekranom. Televizija je univerzalno, 
najcenejše in najbolj udobno sredstvo 
za zabavo in ta vsebina se na različne 
načine ponavlja na črnobelih in barv

nih karikaturah 54 avtorjev iz 11 dr
žav. 

Igirij Chalvovich (USSR) 

Sekretariat za notranje zadeve 

Obvestilo 
S spremembo Odloka o organizaciji in delovnem področju upravnih 

organov občine Jesenice (Skupščina ga je sprejela 26.12.1990), se spremi
nja dejavnost upravnega organa za notranje zadeve, kar se tiče krajevnih 
uradov, tako v Žirovnici, kot tudi v Kranjski Gori. Omenjena krajevna ura
da prenehata delovati 19.1.1991 (Ur. list RS, št. 1/91). 

Nekater opravila, ki sta jih krajevna urada opravljala za krajane na 
tem področju, se prenese na krajevno skupnost. Tako bodo s področja no
tranjih zadev v krajevni skupnosti krajani lahko: 

- vlagali vloge za potne liste in maloobmejne prepustnice, 
- vlagali vloge za dovoljenja za gibanje v mejnem pasu, 
- dobili potrdila za potovanje otrok brez spremstva staršev, 
- za omenjene vloge bodo lahko poravnali tudi taksne obveznosti, 
- izdelane dokumente bodo lahko dvigovali na sedežu krajevne skup

nosti. 
Na podlagi veljavne zakonodaje (Zakon o zaščiti osebnih podatkov) se 

register prebivalstva prenese na sedež organa, tako da bodo krajani vsa 
potrdila, vezana na register prebivalstva, lahko dvigali le na sedežu orga
na. 

Ostale zadeve, ki se bodo opravljale v krajevni skupnosti s področja 
drugih upravnih organov, pa so: 

- overovitve podpisov, 
- izdaja zdravniških spričeval za živino, 

. - davčne napovedi. Sekretar 
Stanislav Smolej, dipl. soc. 

Odbor za ustanovitev 
Muzejskega društva 

Odbor za ustanovitev Muzejskega društva na Jesenicah intenzivno 
pripravlja vse potrebno, da bi se društvo registriralo. V pripravi so že dru
štvena pravila, pa tudi društveni znak In izkaznice, k i jo bo dobil vsak 
član. Odbor računa, da bi svoj prvi občni zbor društvo že imelo meseca 
marca. 

Ob tej priložnosti bo organizirana razstava vse objavljene literature, 
k i opisuje Jesenice in okolico. Vabimo, da vsi člani, pa tudi tisti, k i se še 
niso včlanili v društvo, pomagajo pri zbiranju gradiva za razstavo, saj bo le 
tako razstava res celovita in popolna. Marsikatera brošura ali knjižica se 
je že v preteklosti izgubila, zato bo vsak pripevek dragocen. 

Odbor je že določil letno članarino za leto 1991, in sicer za člane 
100 din, za upokojence, vojake in študente 50 din in za učence in dijake 
10 din. Vsa obvestila bodo na oglasni deski Kosove graščine, Titova 64, kjer 
je tudi sedež društva. V pripravi je tudi DRUŠTVENI ČASOPIS, k i ga bo 
dobil vsak član. 

Vabimo vse, k i bi želeli sodelovati v društvu, da se včlanijo v pisarni ' 
Kosove graščine, Titova 64. 

TK 

P R I J A V N I C A 

Želim postati član MUZEJSKEGA DRUŠTVA JESENICE 

Ime in priimek ImBHSi 
Naslov i - . 

Sekcija (numizmatična, značkarska, mlnerali-okamenine, razgled

nice, stari predmeti Itd.) 

Jesenice, dne Podpis 

Igra življenja 

gar - zanj presenetljivo! - pokazal tudi 
dokajšnjo mero oblikovne inovativno-
sti, kar se kaže v posreče _n prepleta
nju dveh povezanih in n simbolni ra
vni dopolnjujočih se m' >vov: računal
niškega programa za TO Življenja« 
in življenjsko potjo i asodo njenega 
programerja... 

Delež Tomaža Iskre v knjigi je kva
litetno celo bolj izenačen kot Črnolo-
garjev. Se pač pozna, da je Tomaž pri
hranil za to knjigo vse najboljše, kar 
mu je doslej proznega prišlo izpod pe
resa oz. pisalnega stroja, Ladislav pa 
je moral očitno precej globoko z roka
mi v predal, da je izvlekel iz njega kaj 
kratkega in zgoščenega - je pač pisec 
na daljše proge. 

Med sedmero Tomaževih spisov bi 
se res težko odločili za najboljšega, še 
posebej, ker so po razpoloženju, k i ga 
vzbujajo, zelo zelo različni: pretresljiv 
je nagovor mrtvemu očetu »O a ta, če bi 
še živel«, nostalgičen je spominski za
pis o pokojnemu jeseniškemu pesniku 
Jožetu Koširju Plantanu, prisrčen je 
»Piknik v Završnici, izlet v Tamar in 
oh, ta prosti spis«. Za vseh sedem spi
sov pa je značilna neka prisrčna, gan
ljiva, vseskozi pristna prostodušnost, 
k i bo zlahka našla odziv pri prostoduš
nih, z literaturo in teorijami neobreme
njenih bralcih. 

In kaj naj si pisatelj sploh še boljše
ga želi? 

E. T o r k f c ^ ' 

Nov časopisni svet 
Glasa 

V Kranju se je pred dnevi konstitui
ral časopisni svet Glasa, gorenjskega 
časopisa. Za predsednika sveta je bil 
izvoljen Ivan. Bizjak iz Kranja, pred
sednik zbora občin slovenske skupščin 
ne, za podpredsednika pa Mile Criro^ 
vič s Hrušice, bivši glavni urednik Že-
lezarja. Iz jeseniške občine je v časo
pisnem svetu Glasa še Rina Klinar, 
predsednica Izvršnega sveta. 

6 Ž E L E Z A R 

Kakšno mesto zavzema kratka proza (črtica, noveleta, novela) v sodobni slo-ve™? i1«™11"' J« Precej odvisno od tega, komu to vprašanje zastavimo. Pisci in 
kritiki bi o d g o v o r i h ^ je kratka proza vsekakor v razcvetu in da je v zadnjih le
tin izšlo na Slovenskem precej več kvalitetnih zbirk kratkih zgodb kot pa dobrih 
romanov in povesti. 

Ce bi vprašali za mnenje knjigarnar
je in knjižničarje, bi vam rekli, da je s 
knjigami kratke proze izguba - komaj 
kaj manjša kot s poezijo in dramatiko. 
Tudi »navadni« bralci imajo menda še 
zmeraj najraje povesti in romane, če 
pa že berejo zgodbe, jih v časopisih in 
revijah (npr. Antenine ljubezenske 
zgodbe in »zgodbe, ki jih piše življe
nje«). 

Eno je gotovo - kratka zgodba živi in 
bo živela še naprej; kajti zmeraj se naj
dejo, pisci, ki ne znajo pisati drugače 
kot kratko in jedrnato, in nepotrpežlji-
vi bralci, ki ne prebavljajo debelih 
knjižnih špehov in bi radi že vse zvede
l i v petih ali desetih minutah. 

Kot pisca kratkih zgodb oz. črtic sta 
se zdaj prvič celoviteje predstavila tudi 
jeseniška pisatelja Ladislav Črnologar 
in Tomaž Iskra, in sicer oba v eni knji
gi s skupnim naslovom Igra življenja, 
ki je izšla v samozaložbi s sodelova
njem Književne zadruge Jeenice. Na 
pogled skromna knjižica je vsebinsko 
zelo razgibana in raznovrstna, saj pri
naša poleg klasičnih »short-stories« tu
di kakšen esej, humoresko, spominski 
zapis in celo science fiction. 

Zelo hitro je mogoče ugotoviti te
meljno razliko med obema piscema: 
Črnologar pripoveduje (če izvzamemo 
precej neuspele poskuse filozofiranja 
in »rneditiranja« v Eseju o rožnati vla-
čugi in tekstu Popolna zavest, ne oma
ma), Iskra pa se izpoveduje (če izvza
memo znanstveno fantastično »humo
resko« Dva Slovenca v vesolju in po
tem še tretji). Seveda to še ne pomeni 
vrednostne sodbe, saj sta oba vsak na 
svoj način prišla do dobrih rezultatov. 

Črnologar predvsem v zgodbah Ka
nja in Igra življenja, kjer v zgoščeni 
obliki in na umetniško prepričljiv na
čin ubeseduje svoje »železne« teme in 
motive: prepad med mestnim člove
kom (ali »homo sintetikusom«-, kot ga 
posrečeno označi v zgodbi Kanja) in 
naravnim človekom - kmetom, gozdar
jem, lovcem..., nezaceljene vo;ne rane, 
vprašanje osebne in družben" mora
le... V zgodbi Igra življer .nolo-



Ivanu Delavcu 
v slovo! 

V dneh, ko bi moral praznovati 
svoj osemdeseti rojstni dan,se je 
nenadoma pretrgala življenjska nit 
našega prijatelja, ljubitelja gora in 
planinca Ivana Delavca. Zavedajoč 
se, daje lahko srečen in zadovoljen 
le tedaj, dokler je njegovo življenje 
prežeto z delom, je bil tudi v zad
njih letih vedno pripravljen poma
gati in svetovati. Zato nam spomin 
nanj pričara vedre besede, polne 
optimizma, veselja do življenja in 
prizadevanja, da bi mlajši uspešno 
nadaljevali tam, kjer so starejši ob
stali... 

V petek, 4. januarja 1991, smo se 
na pokopališču v Šenčurju poslovi
li od Ivana Delavca, sodelavca naše 
železarne, kije ves prosti čas posve
tit planinstvu. 

Rodil se je 22.3.1911 na Jeseni
cah. Izučil se je za elektrikarja in se 
zaposlil v Železarni Jesenice kot 
elektrikar, v oddelku elektrodelav-
nice. Glede na njegovo veliko stro
kovno sposobnost je postal delo
vodja in se je leta 1970 s polnimi 40 
leti dela tudi upokojil. 

Ves prosti Čas je posvetil delu v 
Planinskem društvu Jesenice. Bil je 
med pobudniki elektrifikacije Vrši
ča, kasneje pa tudi za napeljavo te
lefonske zveze Vršiča s svetom. Kot 
elektrikar je opravljal nešteta elek-
trikarska dela na vseh petih pla
ninskih postojankah našega dru
štva, pozimi in poleti, v snegu in 
dežju, v vseh kritičnih trenutkih. 
Kot vodja gradbenih del je opravil 
nešteto udarniških ur. Kljub trde
mu delu nas je znal spraviti v vese
lje in dobro voljo. 

Preko 30 let je bil član Upravne
ga odbora Planinskega društva Je
senice. Za njegovo neprecenljivo 
delo je prejel vsa najvišja priznanja 
Planinske zveze Slovenije in Jugo
slavije. Zaradi posebnih zaslug za 
napredek Planinskega društva Je
senice je bil imenovan za častnega 
člana. 

Težko je bilo naše poslednje slo
vo od Ivana ob odprtem grobu, saj 
se zavedamo, da je v naših vrstah 
nastala vrzel, ki jo bo težko zapol
niti. Pogrešali ga bomo kot človeka, 
planinskega prijatelja in sodelav
ca. 

Njegovo zadnje počivališče je ob 
vznožju gora, katere je neizmerno 
ljubil Želimo, da mu vsako jutro 
nežna sapica prinese pozdrav, po
zdrav vseh nas, ki smo ga poznali, z 
njim skupaj delali, se veselili uspe
hov in skupaj prestajali tegobe da
našnjega časa. 

Planinsko društvo Jesenice 

Dejavnost turističnega društva 
Jesenice 

Turistično društvo Jesenice ima že dolgoletno tradicijo, čeprav Jesenice ka
žejo dokaj klavrno turistično podobo. Turizem v samem mestu in okolici je bil 
dolga leta zapostavljen, skozi naše mesto pa so drvele reke turistov, z njimi pa 
tudi devize in zaslužek od turizma. 

Dolga leta so se posamezniki z volunterskim delom v Turističnem društvu 
Jesenice trudili, da bi Jesenice' bUe turistično zanimive, vendar rezultati so tak
šni kot jih lahko vsakdo takoj opazi. Šepata tako gostinska kot trgovska ponud
ba, slaba je urejenost izložb in lokalov, manjka turističnih sob, v mestu pa vlada 
mrtvilo. Vse to turistov ne more pritegniti. 

K a j b o m o g l e d a l i v k i n u 

Leto 1990 je bilo po našem mnenju 
prelomno, saj smo Turistično društvo 
na novo organizirali, razširili dejav
nost in si zadali nalogo Jesenice dolgo
ročno spremeniti v turistično mesto. 
Glede na trenutni gospodarski položaj 
na Jesenicah pa je v turizmu tudi per
spektiva v zaposlovanju. Čaka nas veli
ko dela in truda, naša moč in uspeh pa 
sta odvisna od tega, koliko ljudi bo de
lalo za boljši turistični jutri. 

Trenutno zelo dobro sodelujemo z 
Občinsko turistično zvezo Jesenice. Z 
njeno pomočjo smo preuredili naš biro 
na Titovi 18, kjer je menjalnica, infor
macijska pisarna, prodaja spominkov. 
Trenutno nam finančno stanje ne do
pušča, da bi biro imeli odprt ves dan in 
tudi ob sobotah in nedeljah. Ker pa 
moramo biti turistom vedno na razpo
lago, razmišljamo, da bi v letošnjem le
tu zaposlili vsaj še eno osebo. 

Program društva je zelo širok, ven
dar še vedno ni popoln. Želimo da naš 
biro postane: popoln turistični servis, 
dejavnost društva pa je usmerjena v 
to, da Jesenice postanejo lepše in zani
mivejše tako za domače kot tudi za tu
je turiste. Vse to zahteva veliko dela in 
truda. Naš trud je usmerjen v to, da go
stinci in trgovci povečajo svojo ponud
bo. To bo prineslo več denarja in s tem 
več zaslužka. Ugotavljamo, da je na 
tem področju trenutno premalo sodelo
vanja. Pobudo za sodelovanje dajemo 
mi v društvu. Poteza pa je na gostincih 
in trgovcih, ki naj spoznajo, da bo 
skupno sodelovanje prineslo veliko 
večje rezultate. 

Javornik (foto Mira Kolenik) 

Manjka turističnih sob. Tudi tu da
jemo pobudo, da naj vsi Jeseničani, ki 
imajo možnost, vlagajo v gradnjo in 
odpiranje turističnih sob, sami pa se 
zavezujemo, da bomo z dobro propa
gando skrbeli za njihovo čimboljšo za
sedenost. 

Na bližnjem zboru bomo spremenili 
društvena pravila, saj bo dejavnost 
društva bistveno večja od dosedanje. 
Pričeli bomo s prodajo letalskih vozov
nic, kart za vse vrste vlakov, nadalje
vali bomo s prodajo kart za muzejski 
vlak. Zelo pomembna dejavnost bo or
ganizacija prireditev, katerih na Jese
nicah zelo manjka. Zaključen je bil bo
žično-novoletni sejem in prireditve za 
otroke. Prireditev je delno uspela, 
manj komercialno kot reklamno. Tak
šne prireditve naj bi bile tudi v prihod
nje, seveda pa bolje organizirane in 
kvalitetne. 

Sedaj se pripravljamo na Jožefov 
sejem, ki bo letos prvič v organizaciji 
Turističnega društva Jesenice in na 
novi lokaciji, delno na Trgu Toneta Ču-
farja in delno za gledališčem. Sejem 
mora postati pojem kvalitetne ponud
be in prodaje blaga široke potrošnje in 
gostinske ponudbe; to nikakor ne more 
več ostati kramarski sejem kiča z nu-
rejenimi sanitarijami in grdimi stojni
cami. 

Dobro sodelujemo s Kovinarjem Je
senice, ki bo poskrbel za lične in prak
tične stojnice, katerih del smo že pred
stavili na božično-novoletnem sejmu. 

Izdelali smo program Dneva turiz
ma, ki bo za občinski praznik. To naj bi 
bil dan zabave in sejem izključno turi
stičnih spominkov, naš cilj pa bo priva
biti goste tako iz drugih delo Slovenje 
kot tudi iz tujine. 

Se in še imamo idej, naš program je 
širok. Pogrešamo sodelovanje prebi
valcev Jesenic, ki bi nam bili v veliko 
pomoč. Veseli bomo vseh idej, pobud in 
vsakršne pomoči tako pri organizaciji 
izletov kot tudi pri organizaciji sejmov. 
Društvo želimo kadrovsko okrepiti, s 
tem pa bomo delali bolj kvalitetno, 
obremenitev za posameznika bo veliko 
manjša. 

Jesenice so srednje veliko mesto, s 
številom članov Turističnega društva 
pa ne moremo biti zadovoljni. Niko
mur naj ne bo prevelik izdatek simbo
lična članarina, saj navsezadnje dru
štvo ni namenjeno peščici ljudi, ampak 
vsem nam, k i tu živimo in delamo. Za
to naj bo ta članek tudi poziv oziroma 
vabilo vsem Jeseničanom, da so vrata 
našega biroja zanje vedno odprta. 

Več o naši dejavnosti boste zvedeli 
na našem občnem zboru, ki bo v začet
ku februarja, zato nanj že sedaj vabim 
vse,člane,in vse tiste, k i želite sodelo
vati s Turističnim društvom Jesenice. 

Dežurni lekarni 
V januarju je za občini Rado

vljica in Jesenice dežurna le
karna na Jesenicah. 

V februarju je za občini Ra
dovljica in Jesenice dežurna le
karna na Jesenicah.. 

Dežurne trgovine 
V soboto, 26. januarja, bosta 

na Jesenicah od 7. do 18. ure 
odprti trgovini: 

- Emona market Jesenice, T i 
tova 51/a, in 

- Delikatesa, Tomšičeva 70/a, 
Jesenice. 

V soboto, 2. februarja, bosta 
na Jesenicah od 7. do 18. ure 
odprti trgovini: 

- Špecerija Bled, Titova 22, 
Jesenice, in 

- Rožca, poslovalnica 14, Pot 
Otmarja Novaka 8, Jesenice. 

Razstavni salon 
Dolik Jesenice 

V razstavnem salonu Dolik na 
Jesenicah je od 12. do vključno 
30. januarja na ogled razstava 
perorisb Nevenke Virant iz Lju
bljane in slovenskih ljudskih or-
namentov s kmečkih skrinj na 
lesu Nade Šalamon. 

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

Reorganizacija 
komunalnih podjetij 

v občini Jesenice? 
Izvršni svet Skupščine občine Jese

nice je dal pobudo, da se v občini na 
podlagi temeljite analize, ocene raz
mer, potreb, predvsem pa z razvojnega 
vidika, čimprej opredelijo do reorgani
zacije komunalnih podjetij v občini. 

Sedanja družbena podjetja Kovinar, 
Vodovod in Kres namreč v taki obliki 
ne morejo (v skladu s spremenjeno za
konodajo) veieVposlovati, zato se je M " 
trebno na podlagi argumentov odločiti 
- ali za ustanovitev javnega podjetja za 
področja, ki so »javnega« pomena (pre
skrba z vodo, odvoz smeti, čiščenje od
plak, ogrevanje mesta itd.) ali pa opra
vljanje teh del dati posameznemu pod
jetju s koncesijo. 

O tem bo tekla razprava tudi na ko
legiju komunalnih organizacij, v kate
rem so vključeni predstavniki omenje
nih podjetij. 

Na smučišču 
v Spanovem vrhu 
je letos spet lepo 

Res je, da sem kot domačin mogoče 
pristranski, toda zame v Sloveniji ni lep
šega smučišča kot v Spanovem vrhu. Za
to sem toliko bolj vesel, ker so zanj začeli 
bolje skrbeti. 

V zadnjih letih so uredili teren, tako 
da je letos kljub nizki snežni odeji smuka 
čudovita. Smučišče je vedno skrbno pri
pravljeno, ob sedežnici pa so prijazni lju
dje, pripravljeni priskočiti na pomoč. In 
to precej vpliva na mojo odločitev, kje si 
bom privoščil smučanje, saj je za večjo 
družino ta izdatek kar precejšen in v zad
njem času že kar kot nagrada. 

Upam, da bo zima še naprej naklonje
na s snegom, saj bo le tako poplačan trud 
prizadevnih delavcev na tem čudovitem 
jeseniškem smučišču. 

Ludvik Martinčič 

Pestra zimska 
rekreacija na Pristavi 

Pristava v Javorniškem Rovtu nad Je
senicami je poleti in pozimi prijetna izle
tniška točka, ki nudi več možnosti za ra
zlično rekreacijo. Letos je tam dovolj 
snega za smučanje, teke, sankanje in dr
sanje. 

Velikokrat se premalo zavedamo, ka
ko lahko v bližnji okolici na poceni način 
omogočimo mladim prijetno zimsko re
kreativno zabavo, zato zaslužijo vso po
zornost in priznanje prizadevni športni 
zanesenjaki v Domu kurirjev na Pristavi. 
Z malo truda in dobre volje so za mlade 
prejšnjo soboto na tamkajšnjem smučiš
ču organizirali tekmovanje v veleslalomu 
in skokih. 

V veleslalomu je v mlajši skupini zma
gal Nejc Pogačnik, drugi je bil Rok Perh-
maj, tretji pa Žiga Višnar. V starejši sku
pini je bil najboljši Alojz Noč, drugi je bil 
Jaka Pogačnik, tretje mesto sta si razde
lila Uroš Svetina in Mirjam Noč. 

V skokih je zmagal Uroš Svetina, drugi 
je bil Alojz Noč in tretji Gašper Sodja. 

Organizatorji so bili zaradi dokaj slabe 
udeležbe kar malo razočarani. Menili so, 
da bi se starši z otroci lahko v večjem šte
vilu podali na Pristavo, kjer bi ob tekmo
vanju in sprostitvi lahko preživeli prije
ten dan. 

J.R. 

KINO KRANJSKA GORA 
25. januarja, amer. komedija NAJ

BOLJ NORI BOŽIČ ob 18. uri. 

KINO ŽELEZAR 
25. januarja, amer. komedija KDO 

MI UBIJE ŽENO ob 18. uri. Ob 20. uri 
premiera amer. pust. filma NINJA 
ŽELVE. 

26. januarja, amer. pust. film NINJA 
ŽELVE ob 17. in 19. uri. Ob 21. uri pre
miera amer. komedije NAJBOLJ NO
RI BOŽIČ. 

27. januarja, amer. pust. film NINJA 
ŽELVE ob 17. in 19. uri. Ob 21. uri pre
miera amer. pust. komedije JOE PRO
TI V U L K A N U . 

Z a h v a l i 
Ob izgubi drage mame, stare mame, 

babice in tete 
ANGELE LAVTIŽAR 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni
kom, prijateljem in znancem za izreče
no pisno in ustno sožalje, podarjeno 
cvetje in sveče. Zahvala sosedom na 
Jesenicah, Titova 75, za podarjeni de
nar v korist Bolnice Jesenice in poseb
no g. Rozmanovi, kolektivu TE Kovin, 
sosedom na Hrušici in Aljaževi ulici v 
Mojstrani za vsestransko pomoč ter 
župniku g. Urbaniji za lepo opravljen 
obred in glasbenikoma za slovo ob zvo
kih trobil. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili k 
zadnjemu počitku. 

Vsi njeni 

28. januarja, amer. pust. film BAT-
M A N ob 16. uri. Ob 18. in 20. uri amer. 
pust. komedija JOE PROTI VULKA
NU. 

29. januarja, ni kinopredstav. 
30. januarja, amer. fant. film ROBO-

COP II. ob 16. uri. Ob 18. in 20. uri 
amer. pust. komedija JOE PROTI 
V U L K A N U . 

31. januarja, amer. komedija GLEJ 
NO, KDO GOVORI ob 16. in 18. uri. 
(Cena vstopnic ob 16. uri 20,00 din.) Ob 
20. uri premiera amer. trde erotike 
EDEN PO EDEN. Mladini do 18. leta 
ne dovolimo ogleda filma! 

Ob boleči izgubi dragega moža, oče
ta, starega očeta in brata 

EVGENA THALERJA 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, 
prijateljem, bivšim sodelavcem, sose
dom in znancem za pomoč, izrečeno so
žalje, podarjeno cvetje, sveče in sprem
stvo na njegovi zadnji poti. 

Iskrena hvala pevcem in godbi za le
po zapete in zaigrane žalostinke. Po
sebna zahvala g. Mesariču in g. Kava-
larju za poslovilne besede. 

Najlepša hvala tudi zdravstvenim 
delavcem obratne ambulante Železar
ne Jesenice za prijaznost in usluge 
med njegovo boleznijo. 

Za zdravniško pomoč in prijaznost 
se zahvaljujemo tudi g. dr. Fabjanovi 
in g. dr. Mencingerju iz Bolnice Jeseni
ce. 

Žalujoči: žena Barbara, hči Tanja z 
družino in sestra Anica 

DPD Svoboda France Mencinger 
Javornik-Koroška Bela 

vas vabi 
na otvoritev razstave slik članice Dolika 

Ivanke Arzenšek z Jesenic 
Otvoritev s kulturnim programom, v katerem bo nastopal ženski pev

ski zbor DU Javornik-Koroška Bela, bo v petek, 25. januarja, ob 18. uri v 
razstavnem prostoru Viktorja Gregorača v delavskem domu na Javorniku. 

Razstava bo odprta do vključno 2. februarja vsak dan od 16. do 18. ure, 
razen sobote in nedelje. 

Vljudno vabljeni na otvoritev in ogled razstave. 

»Brazgotina« na Mežakli (foto: Mira Kolenik) 

Izlet v Rabac 
Društvo upokojencev Jesenice obvešča svoje članice in člane, da organi

zira 6-dnevni izlet v Rabac, in sicer od 
14. do 19. februarja. 

Odhod avtobusa bo 14. februarja ob 8. uri zjutraj izpred Zdravstvene
ga doma, ustavljal pa se bo na železniški postaji in pred Železarno Jeseni
ce. Skupna cena je predvidoma 1.050,00 dinarjev na osebo. 

Nastanili se bomo v hotelu Mimosa, kjer je bazen z morsko vodo, na 
razpolago pa je tudi bazen s sladko vodo. Rabac je obkrožen z borovimi 
gozdovi in oljkami, modrim čistim morjem, milim podnebjem, tako da je 
tudi v tem času prijeten. 

Prijave in vplačila sprejemamo v društveni pisarni od 29. januarja do 
zasedbe mest v avtobusu. 

IO DU Jesenice 

Članice in člane našega društva obveščamo, da bo v soboto, 2. februar
ja, ob 16. uri v klubskih prostorih doma Društva upokojencev Jesenice, Pod 
gozdom 13, predavanje z naslovom: 

0 Triglavskem narodnem parku. 
Predavatelj je Jože Mihelič. 

Vabljeni! 

Pustovanje v domu DU Jesenice 
Društvo upokojencev Jesenice, Pod gozdom 13, bo tudi letos za svoje 

članice in člane pripravilo veselo pustovanje. 
Ples bo v nedeljo, 10. in v torek, 12. februarja ob 18. uri. Za jedačo in 

dobro počutje bo preskrbljeno. Za ples bo igral duo Tratnik. Maske dobro
došle, najboljše bodo nagrajene. 

Vabljeni člani in upokojenci vseh starosti. 
Dobrodošli v naših klubskih prostorih. 

IO DU Jesenice 

7 Ž E L E Z A R 



Lipa Jesenice - poskusni program Partizana Slovenije 

Preoblekli smo društvo Partizan, 
dodali vedrejše šport no razvedril ne 
vsebine, usposobili strokovnjake in 
ukrojili program po vaši meri, pridite, 
privoščite si šport in razvedrilo 

TVD Partizan Jeseni-
ce-Lipa program-urnik 
za sezono 90/91 - 2. del 

Lipa- Pedenjped 
Želva 
(športnorazvedrilni program za 

otroke od 2. do 4. leta, skupaj s starši) 
ponedeljek in sreda od 17. do 18. ure 
cena za 30 ur je 520 din za par 

Metulj 
(športnorazvedrilni program za 

otroke od 5. do 7. leta starosti) 
ponedeljek in sreda od 18. do 19. ure 
cena za 30 je 460 din 

Lipa-Delavnica 
Gimnastična delavnica 

(program akrobatike in gimnastike za 
otroke od 8. do 15. leta) 

a) deklice od 8. do 15. leta starosti 
ponedeljek in četrtek od 19. do 20. 

ure 
b) dečki od 8. do 15. leta starosti 
sreda in petek od 19. do 20. ure 
cena za 30 ur je 460 din 

Plesna delavnica 
(program aerobike, jazz baleta in 

mažoretk) 
Aerobika 
a) ženske do 35 let 
sreda od 20. do 21. ure 
b) ženske nad 35 let 
četrtek od 20. do 21. ure 
cena za 15 ur je 260 din na osebo 

Jazz balet 
deklice in dečki od 7. do 15. leta 

starosti 
torek in četrtek od 17. do 18. ure 
cena za 30 ur je 460 din na osebo 
Mažoretke 
deklice od 7. do 14. leta starosti 
a) torek in četrtek od 16. do 17. ure 
b) torek in četrtek od 18. do 19. ure 
cena za 30 ur je 460 din na osebo 

Lipa klub 
Tj" ^irntiastični klub 

(program športne akrobatike za de
klice in dečke od 7. do 15. leta, v OŠ 
Tone Čufar) 

ponedeljek od 15. do 17. ure 1. do 4. 
razred M + Ž 

torek od 1830 do 20. ure 5. do 8. ra
zred " 

sreda od 15. do 17. ure 1. do 4. ra
zred " 

četrtek od 15. do 17. ure 1. do 4. ra
zred" 

petek od 18. do 20. ure 5. do 8. ra
zred *' 

cena za 30 ur je 460 din na osebo 

Judo klub 
(program za oba spola od 5. leta 

starosti dalje z osvajanjem osnovnih 
spretnosti obrambnih veščin, vse do 
tekmovalnega športa) 

a) Judo vrtec 
dečki in deklice od 5. do 7. leta sta

rosti 
ponedeljek in sreda od 17. do 18. ure 
b) Judo šola 
dečki in deklice od 8. do 15. leta sta

rosti 
ponedeljek in sreda od 18. do 19. ure 
c) Judo AS (tekmovalci) 
dekleta in fantje 
vsak delavnik od 19. do 2030 
cena za 30 ur je 460 din na osebo 

Trim klub 
(gimnastika, igre z žogo, animacija 

za odrasle) 
a) košarka moški 
ponedeljek od 20. do 2130 
b) odbojka ženske 
torek od 20. do 2130 
c) upokojenke 
ponedeljek in sreda od 16. do 17. ure 
cena za 15 ur je 330 din 
cena za 30 ur je 460 din 

-upokojenci, študentje in dijaki 
(potrdilo) imajo 10 % popusta 

-vsi dosedanji lastniki Lipa card 
(izkaznic) imajo ob predložitvi le-teh 
10 % popusta ob vpisu v nadaljevalne 
programe 

Savna 
vsak delavnik od 16. do 21. ure 
cena 50 din za uro uporabe na ose

bo. 10 % popusta za lastnike Lipa card 

Čelesnikova 
uspešna na 
Pokalu SFRJ 

Od 18. do 20. januarja je v Zagrebu po
tekal že tradicionalni Pokal republik in 
pokrajin SFRJ, ki se ga je udeležila tudi 
jeseniška drsalka Melita Celesnik. V Za
greb je odpotovala skupaj z ruskim tre
nerjem Valerijem Babickim, ki z drsalci 
in trenerji lepo sodeluje in prenaša nanje 
svoje znanje. 

Melita si je morala mesto v slovenski 
ekipi najprej priboriti. Prejšnji teden je 
bilo namreč v Ljubljani izbirno tekmova
nje vseh slovenskih drsalcev in Melita je 
v svoji skupini drsalk pionirk skupine A 
zasedla 2. mesto za Stritihovo iz ljubljan
skega kluba Stanko Bloudek. 

Tega tekmovanja sta se udeležili tudi 
Alenka Mrak in Marjetka Koželj v skupi
ni pionirk B. V slovensko ekipo, ki je šte
la po tri člane iz vsake skupine, se sicer 
nista uvrstili, sta pa pokazali ogromen 
napredek in prav zaradi tega in njune 
mladosti je nanju treba še resno računa
ti. 

ZTKO 
občine Jesenice 

Razpis odprtega prvenstva občine Jesenice 
v streljanju z z r a č n o p u š k o 

Organizator: ZTKO Jesenice 
Izvajalec: Občinska strelska zveza Jesenice 
Strelišča: Mojstrana, Javornik (Turist) 
Datum: od ponedeljka, 28. januarja, do petka, 1. februarja, 
vsako popoldne od 16. do 18. ure 
Vsak tekmovalec strelja 20 + 5 poizkusnih strelov z zračno puško. 

Čas streljanja je omejen. 
Nagrade: Prvi trije v moški in ženski konkurenci prejmejo medalje. 
Štejejo rezultati z enega od strelišč (Mojstrana, Javornik). 

Vabljeni! 
ZTKO Jesenice in 

OSZ Jesenice 

Zveza telesnokulturnih organizacij 
občine Jesenice 

Začetni drsalni tečaj 
Drsalni klub Jesenice skupaj z ZTKO Jesenice med zimskimi počitni

cami organizira začetni drsalni tečaj za otroke od 5 leta starosti dalje. 
Začetek tečaja bo v soboto, 26. januarja. Vpišete se lahko od 1130 do 

začetka tečaja na drsališču v hali Podmežakla. 
Tečaj bo potekal po naslednjem razporedu: 
26.1. od 12.30 do 13.30 začetek tečaja 
27.1.1230 do 1330 ,̂ ->w 
28.1. 12.45 do 14.15 
29.1.12.45 do 14.15 
30.1. 12.45 do 14.15 
31.1. 12.45 do 14.15 
1.2. 12.45 do 14.15 
2.2.12.45 do 14.15 zaključek tečaja 
Pri vpisu je potrebno plačati vpisnino v višini 250,00 din. 
Tečaj bodo vodili trenerji DK Jesenice pod vodstvom strokovnjaka iz 

Sovjetske zveze. Tečaj je primeren za fante in dekleta. 
Ne zamudite lepe priložnosti in se med letošnjimi počitnicami nauči

te drsati! 
Drsalni klub Jesenice 

in ZTKO Jesenice 

Informacije: 
- vsi programi (gim.klub na OŠ 

T.Čufar), se izvajajo v telovadnici TVD 
Partizan Jesenice, C. železarjev 1, tel. 
81- 651. 

- veljavnost programov od 1.12.1990 
do 31.5.1991 

- programe lahko uporabljajo samo 
lastniki veljavnih lipa kartic (ob pred
ložitvi le-teh imajo pri nadaljevanju 10 
% popusta) le-te pa niso prenosljive in 
jih dobite le ob prijavi 

TVD Partizan Jesenice 
Judo as 

vas vabi v 
soboto, 26. januarja, ob 11. uri 

v telovadnico društva na turnir 
začetnikov slovenskih judo klu
bov in odprti pozivni turnir žen
skih in moških selekcij. 

Vabljeni! 

- udeležba je na lastno odgovornost 
- prijave in dodatne informacije do

bite od 24. januarja do 15. februarja 
1991, vsak dan od 18. do 19. ure v dru
štvu TVD Partizan Jesenice (pri Tatja
ni in Iztoku). 

- plačilo na štiri obroke (prvi obrok 
ob prijavi). Ob plačilu programa ste 
plačali tudi članarino. 

Vabi vas lipa - vaš in naš športni 
klub - v TVD Partizan Jesenice 

V Zagrebu so bili v soboto najprej ori
ginalni programi, nato pa v nedeljo še 
prosti programi. Originalni program je, 
tako kot tudi prostega, Melita zelo uspe
šno od drsala in zasedla solidno 6. mesto. 

čaka jo pa seveda še zelo trdno delo, 
tako kot tudi ostale jeseniške drsalce, da 
bo posegala po še višjih mestih In še bolj 
izpopolnila svoje drsalno znanje. Melita 
ima že čez štirinajst dni priložnost, da to 
potrdi na republiškem prvenstvu v Celju. 

Rezultati Pokala SFRJ: 
Pionirke B: 1. Petra Švajger (Stanko 

Bloudek), 2. Mojca Jereb (Olimpija), 3. 
lina Švajger (Stanko Bloudek). 

Pionirke A: Ana Ivančič (Mladost Za
greb), 2. Iva Bajič (Palilula Beograd), 3. 
Taraara Panjkret (Mladost Zagreb). 

IVa 

Pod Mežaklo 
priprave za . 

hokejsko svetovno 
prvenstvo 

- skupine B ~ 
Na tiskovni konferenci Hokejskega 

kluba Jesenice so govorili o pripravah na 
svetovno prvenstvo skupine B v hokeju 
na ledu, ki bo v mesecu marcu v Ljublja
ni in na Jesenicah. Osredotočili so se 
predvsem na organizacijo osmih tekem, 
ki bodo v dvorani Podmežakla, najpo
membnejša pa bo 29. marca med Franci
jo in Jugoslavijo. 

Pred omenjenimi tekmami se na Jese
nicah srečujejo s precejšnjimi težavami, 
saj dvorana ne ustreza zahtevam za tako 
pomembne tekme. Potrebno bo izboljšati 
razsvetljavo, okoli celotne ograje name
stiti zaščitno steklo, dodatno bo potrebno 
urediti garderobe in sanitarije. Pomemb
no delo čaka tudi komisijo za marketing, 
saj manjka še precej denarja. 

Pri Hokejskem klubu Jesenice so del 
organizacij Svetovnega prvenstva spreje
li predvsem z namenom, da številnim lju
biteljem tega športa omogočijo ogled ne
katerih kvalitetnih tekem. 

Ob tem pričakujejo pomoč občine, go
spodarskih in drugih organizacij, da bo
do lahko nemoteno izpeljali jeseniški del 
Svetovnega prvenstva skupine B v hoke
ju na ledu. 

Pomoč pri izvedbi prvenstva bo zago
tovil tudi Izvršni svet Skupščine občine 
Jesenice* 

JJt 

Sankači za srednje
evropski pokal 

Člani Sankaškega kluba Jesenice bodo 
26. in 27. januarja prireditelji 34. tekmo
vanja za pokal mesta Jesenic, obenem pa 
bo to tretja tekma srednjeevropskega po
kala v sankanju na naravnih progah. 

Tekmovanje bo na znani progi v Sav
skih jamah v Planini pod Golico. V sobo
to ob 8. uri bo najprej trening, tekmova
nje pa se bo v nedeljo prav tako začelo ob 
8. uri. Najprej bosta vožnji enosedov, za
tem pa še dvosedov. 

Jeseniški sankači so letos že sodelova
li na dveh tekmah za srednjeevropski po
kal v Avstriji in Italiji, na domači progi 
pa imajo veliko možnosti, da vzpodbudne 
rezultate s prvih dveh tekem še izboljša
jo. 

Četrta tekma za srednjeevropski pokal 
bo v Garmisch- Partenkirchnu v Nemčiji. 

Razpis kurirskega smuka 
OO ZZB NOV Jesenice organizira tradicionalni Kurirski smuk in 

smučarski tek na Pristavi v Javorniškem rovtu. 
Na tekmovanje vabi vse učence osnovnih Šol, občane - ne glede na 

starost iz vseh karavanških občin ter člane ZB iz Slovenije. 
Prireditelj: KO ZB Javornik - Koroška Bela 
Organizator: TVD Partizan Javornik - Koroška Bela 
Kraj tekmovanja: Pristava - Javorniški Rovt 
čas tekmovanja: Nedelja, 10. februar 1991 

ob 930 kurirski smuk 
ob 11. uri smučarski tek 

Prijave: Pismene prijave dostavite do petka, 8. februarja, do 18. ure na 
naslov: 
Organizacijski odbor, Cesta Borisa Kidriča 37, 64270 Jesenice. 

Žrebanje bo v soboto, 9. februarja, ob 8. uri v Delavskem domu na Ja-
vorniku. 

Štartni ne ni! 

Kategorije: 
A Učenci osnovnih šol: 

1. učenke od 1. do 4. razreda 
2. učenci od 1. do 4. razreda 
3. učenke od 5. do 8. razreda 
4. učenci od 5. do 8. razreda 

B. Člani nad 30 let 
5. občani Karavanških občin, stari nad 30 let 

C Organizacije ZB 
6. članice ZB 
7. člani ZB v starosti do 63 let 
8. člani ZB v starosti od 63 do 67 let 
9. člani ZB, stari nad 67 let 

D. Rekreativni smučarski tek na 1000 m 
10. občani Karavanških občin v starosti do 35 let 
11. občani Karavanških občin v starosti od 35 do 45 let 
12. občani Karavanskih občin, stari na 45 let 
13. članice ZB, ne glede na starost 
14. člani ZB, ne glede na starost. 

Proge: 
proga Kurir: dolžina 500 m, višinska razlika 40 m, 10 vratic 
tekaška proga: dolžina 1000 m, višinska razlika 10 m. 
V kategorijah 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13 in 14 se tekmuje posamezno; 
v kategorijah 7,8,9 se tekmuje ekipno. Ekipa šteje dva člana 00 orga

nizacije, ki sta dosegla najboljši seštevek ne glede na kategorijo. 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! 
Dodatnih startov ni! 

Vrstni red starta: 
proga Kurir: kategorije 6,7,8,9,1,23,4,5, 
tek: kategorije 13,14,12,11,10. 

Odličja in priznanja: 
V vsaki kategoriji od 1. do 3. mesta medalje, 
prva, druga, tretja ekipa v kategorijah 7,8,9 prejmejo medalje. 
Tekmovalec z najboljšim časom na progi Kurir prejme pokal. Tekmo

valec z najboljšim časom na rekreativnem teku prejme pokal.. 
Vsi tekmovalci kategorije 6,7,8,9,13 in 14 prejmejo spominske značke. 
Ob slabem vremenu ima prireditelj pravico tekmovanje prestaviti. 
Uradna objava bo v soboto, 9. februarja, ob 16. uri na radiu Triglav Je

senice. 
Organizacijski odbor 

ZTKO 
občine Jesenice 

Program zimskih aktivnosti - počitnice 
1991 

Tudi za letošnje počitnice smo pri ZTKO Jesenice skupaj s Športnimi 
organizacijami iz naše občine pripravili pester program zimskih počitni
ških aktivnosti. 

Program: 
1. TVD Partizan Jesenice pripravlja od ponedeljka, 28. januarja, do 

petka, 1. februarja od 9.30 do 12.30 športno- rekreacijske aktivnosti v svoji 
telovadnici. Vstopnine ni. 

2. Rekreacijsko drsanje v hali Podmežakla je od 28. januarja do 1. fe
bruarja vsako dopoldne od 11. do 12.30. Vstopnina je simbolična. V sobotah 
in nedeljah je drsanje ob ustaljenih terminih (14. do 1530). Vabi vas upra
va hale! 

3. Drsalni tečaj za začetnike bo v hali Podmežakla. Pričetek tečaja v 
soboto, 26. januarja. Vpisnina 250,00 din, vse informacije dobite v poseb
nem razpisu ali pa v pisarni ZTKO Jesenice. 

4. Občinska strelska zveza bo imela odprta vrata svojih strelišč v Moj
strani in na Javorniku (Turist), vsak dan od ponedeljka do petka od 16. do 
18. ure. 

5. Ostale možnosti: 
- Smučarski tečaj za učence jeseniških šol bo od ponedeljka do petka 

v Kranjski Gori. Navodila so prijavljeni prejeli na šolah. 
- V Mojstrani bo vsako popoldne odprta šolska telovadnica za razli

čne športne aktivnosti. 
- Možnost rekreacijskega drsanja je tudi v Mojstrani in Kranjski Go

ri. 
- Na Pristavi je urejena tekaška proga, manjše smučišče in naravno 

drsališče. 
Vsem šolarjem jeseniške občine želimo prijetne počitnice, v upanju, 

da bodo v našem programu našli dovolj možnosti za njihovo aktivnost. 
ZTKO Jesenice s svojimi soorganizatorji 

Februarja tretje ž r e 
banje nagradne igre 

hokejski daj-dam 
Letošnjo hokejsko sezono v železar

skem mestu spremlja zanimiva igra ho
kejski daj-dam, ki jo skupaj organizirata 
Hokejski klub Jesenice in Radio Triglav 
Jesenice. 

Ljubitelji tega popularnega športa lah
ko na vsaki tekmi v dvorani Podmežakla 
in na več kot sto prodajnih mestih na Go
renjskem kupujejo kartice, s katerimi so
delujejo pri nagradnem žrebanju. Doslej 
so organizatorji že podelili dve nagradi 
po 10.000 dinarjev in več vrednih prakti
čnih nagrad. 

Z nakupom kartic oziroma sodelova
njem v igri vsakdo predvsem pomaga pri 
nadaljnjem razvoju jeseniškega hokeja, 
še posebej vseh mladinskih selekcij, ki 
tudi v letošnji sezoni dosegajo lepe rezul
tate. 

Naslednje žrebanje hokejskega daj-
dama bo na prvi polfinalni tekmi držav
nega prvenstva v hokeju na ledu v mese
cu februarju v dvorani Podmežakla. Prva 
nagrada bo spet 10.000 dinarjev in še več 1 

praktičnih nagrad. 
Glavno žrebanje bo 29. marca na tek- I 

mi svetovnega prvenstva skupine B na 
Jesenicah med reprezentancama Jugo
slavije in Francije. Pri tem žrebanju bodV 

' upoštevali prav vse kartice, ki še niso bile 
izžrebane. Za finalno žrebanje pripra
vljajo še posebej lepe in bogate nagrade. 

I Jjč"' 
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