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Utrdimo in razširimo kmečko 
obdelovalne zadruge 

OKRAJNA ZVEZA KMETIJSKIH 
ZADRUG V KRANJU 

NAPOVEDUJE TEKMOVANJE 
VSEM OKRAJNIM ZVEZAM K M E 
TIJSKIH ZADRUG LJUBLJANSKE 

OBLASTI 
Okrajna zveza kmetijskih zadrug v 

Kranju je vzpodbujena z napovedjo 
tekmovanja kmečke obdelovalne za
druge na Godešiču, na seji članov u-
pravnega odbora in sindikalnem se
stanku uslužbencev sprejela sklep o 
napovedi tekmovanja vsem O Z K Z 
ljubljanske oblasti. 

Dosedanji uspehi v razvoju zadruž
ništva so dokaz trde volje i n vztrajne
ga dela uslužbencev okrajne zveze, da 
so do sedaj ustanovljene kmečko obde
lovalne zadruge organizacijsko izpo
polnijo in dovedejo v res zadovoljivo 
obliko, v kateri delovno ljudstvo lah
ko s prepr ičanjem pričakuje boljšega 
življenjskega standarda. 

N i pa dovolj, da se do sedaj usta
novljene K O Z samo organizacijsko raz
vijajo. Od dobro organizacije dela 
v K O Z je pr ičakovat i tudi hitrejši 
razvoj proizvodnje, sprostitev delovne 
sile, k i nam je nujno potrebna za našo 
novo težko industrijo. 
• Delovno kmetsko ljudstvo, k i trenut

no še stoji ob strani ter z odprtimi 
očmi spremlja življenje po kmečko'ob
delovalnih zadrugah, bo, ko bodo pre
magane organizacijske šibkosti do se
daj ustanovljenih K O Z . samo uvidelo, 
kako važna je vsaka poedina zadruga 
in kakšne koristi se nudijo delovnemu 
človeku — zadružniku v zadrugah. 

Kranj, 14. avgusta. 
Upravni odbor Okrajne zveze kme

tijskih zadrug v Kranju je na svoji se
ji sklenil, da napove tekmovanje vsem 
Okrajnim zvezam kmetijskih zadrug 
ljubljanske oblasti, in sicer v nasled
njih točkah: 
I. ORGANIZACIJA DELA: 

1. Katera OZKZ bo imela bolje iz
delane proizvodne in finančne pla
ne po KOZ; 

2. Katera OZKZ bo imela po KOZ 
boljše organizirane brigade in sku
pine, razdeljene površine zadruž
nega gospodarstva po kulturah na 
skupine in brigade, razdeljena 
orodja in živino, zadolžene posa
mezne skupine in zadružnike, ka
kor tudi izvedene proizvodne pla
ne za izvršitev po brigadah in 
skupinah. 

3. Katera OZKZ bo uvedla po KOZ 
boljšo evidenco in knjigovodstvo. 

II. RAZVOJ PROIZVODNJE: 
1. Katera OZKZ bo po svojih KOZ 

bolje izpolnila proizvodnjo, fi
nančni plan in slednji presegla. 

2. Katera OZKZ bo po svojih KOZ 
bolje izkoristila proizvodna sred
stva iz lokalnih virov. 

3. Katera OZKZ bo po svojih KOZ 
povečala število razne živine na 
ha. 

4. Katera OZKZ bo po svojih KOZ 
uvedla pravilnejše dopolnilne na
grade. 

5. Katera OZKZ bo po svc.iih KOZ 
imela večje presežke z ožin.m na 
predvideni plan. 

Tekmovalna napoved kmečko obdelovalne zadruge 
Prešeren" vsem kmečko obdelovalnim zadrugam 

v našem okraju 
Godešič, 14. avgusta. 

Upravni odbor kmečko obdelovalne 
zadruge „Prešeren" v Godešiču je na 
svoji izredni seji dne 9. avgusta t. 1. 
vzpodbujen po članih kmečko obdelo
valne, zadruge, sprejet sklep o napo
vedi tekmovanja vsem kmečko obde
lovalnim zadrugam v kranjskem okra
ju. 

Čeprav je zadruga bila ustanovljena 
med poslednjimi v kranjskem okraju, 
je članstvo v zadrugi s svojim neutrud-
l j iv im delom in prizadevanjem doka
zalo že dokaj vidne rezultate tako pr i 
organizacijskem delu v zadrugi sami, 
kakor tudi v izpolnjevanju planskih 
obveznosti. 

Danes se zadruga čuti organizacijsko 
že toliko sposobno, da napoveduje tek
movanje vsem kmečko obdeovalnim 
zadrugam, čeprav se zaveda, da imajo 
nekatere zadruge kranjskega okraja 
vse boljše in boljše pogoje za izpolnitev 
v tekmovanju navedenih točk. Tekmo
vanje naj bo poleg borbe za prvo me
sto tudi vzpodbuda za poživitev razvo
ja kmečko obdelovalnih zadrug in no
tranjo utrditev. 

Tekmovanje se napoveduje za čas od 
dneva sprejema do vključno 29. nov. 
— praznika dneva republike. V ta na
men se bo pri Okrajni zvezi kmetijskih 
zadrug imenovala tr ičlanska komisija 
sestavljena iz zastopnikov O Z K Z in 
poverjeništva za kmetijstvo, k i bo 
ocenila -izid tekmovanja. 

Okrajna zveza bo najboljši kmečko 
obdelovalni zadrugi podarila primerno 
darilo in priznanje za dosežen uspeh 
pri organizacijskem in strokovnem 
delu. 

VSEM K O Z O K R A J A K R A N J ! 
Kmečko obdelovalna zadruga „Pre

šeren" Godešič, napoveduje vsem K O Z 
na območju okraja K r o n i tekmovanje 
in sicer v sledečih točkah: 

I. O r g a n i z a c i j a d e l a : 
a) katera zadruga bo imela bolje izde

lane proizvodne in finančne plane; 
b) katera zadruga bo imela bolje orga

nizirane brigade in skupine, razde
ljene površine zadružnega gospodar

stva po kulturah na skupine in bri
gade, razdeljena orodja in živino, za
dolžene posamezne skupine in za
družnike kakor tudi izveden proiz-
v6dni plan za izvršitev po brigadah 
in skupinah; 

c) katera zadruga bo uvedla boljšo 
evidenco dela in knjigovodstvo. Pri 
tem je računati na možnosti, ki so 
dane posameznim KOZ; 

č) katera zadruga bo s čim manjšimi 
režijskimi stroški izvedla administra
tivne posle? 

II. R a z v o j p r o i z v o d n j e : 
a) katera KOZ bo bolje izpolnila pro

izvodni in finančni plan in ga pre
segla; • 

b) katera KOZ bo bolje izkoristila pro
izvodna sredstva iz lokalnih virov; 

c) katera KOZ bo izvedla pravilneje 
dopolnilne nagrade; 

d) katera KOZ bo imela večje presežka 
z ozirom na predvideni plan; 

e) katera KOZ bo bolje povečala število 
razne živine na ha; 

f) katera KOZ bo imela večji ha donos; 
g) katera KOZ bo prodala več svobod

nih viškov državi? 

III. U t r j e v a n j e 
in r a z š i r i t e v : 

a) katera KOZ se bo bolj razširila / 
ozirom na število družin, ki so sedaj 
v zadrugi; 

b) katera KOZ bo zajela procentualno 
več kmetov v njenem območju. 

IV. K u l t u r n o 
p r o s v e t n o d e l o : 

a) katera KOZ bo bolje po svojih mož
nostih organizirala kulturno prosvet
no delo v zadrugi? 

V. D e m o k r a t i z a c i j a : 
a) katera KOZ bo imela redne članske 

sestanke in boli obiskovane; 
b) katera KOZ bo imela rednejše seje 

in natančne zapisnike sej. 
Predsednik KOZ Godešič: 

Hafner Jože. 

VI. zasedanje Okrajnega ljudskega odbora 
v Kranju 

Poročilo predsednika tov. Trojar Ivana o izpolnitvi 
polletnega gospodarskega plana 

VI . zasedanje Okr. ljudskega odbora 
se vrši v času, ko smo zmagoslavno 
zaključili uspehe prve polovice pet
letke, v obdobju, ko informbirovske 
klevete žalostno zaključujejo svojo eno
letno obletnico in v času, ko se širom 
Jugoslavije ustanavljajo kmečko obde
lovalne zadruge, ko stopa v zadruge t i 
soče in tisoče kmetov z namenom, da 
se dvigne življenjska ravan našega de
lovnega ljudstva in gospodarska moč 
naše dežele. Kakor so ob zaključku I. 
polletja polagali obračune naši delovni 
kolektivi, tako je tudi Okrajni ljudski 
odbor pregledal delovanje in uspehe 
dosežene v prvem polletju tretjega 
planskega leta na zasedanju, k i ga je 
imel v soboto 13. t. m. v Prešernovem 

6. Katera OZKZ bo po svojih KOZ 
predala več svobodnih viškov dr
žavi. 

III. UTRJEVANJE IN RAZŠIRITEV: 
1. Katera OZKZ bo povečala število 

vključenih gospodarstev po že ob
stoječih KOZ. 

2. Katera OZKZ bo zajela procentu
alno več kmetov v KOZ. 

IV. KULTURNO PROSVETNO DELO: 
1. Katera OZKZ bo po svojih KOZ 

belje organizirala kulturno pro
svetno delo. 

V. DEMOKRATIZACIJA: 
1. Katera OZKZ bo po svojih KOZ 

imela redne članske sestanke in 
bolj obiskane. 

2. Katera OZKZ bo imela po svojih 
KOZ rednejše seje upravnega od
bora in natančne sejne zapisnike. 

VI. ZMANJŠANJE REŽIJE: 
1. Katera OZKZ bo z manjšimi re

žijskimi stroški izvršila vsa zgo
raj navedena dela v času tekmo
vanja. 

Ker bo ljubljanski Oblastni od
bor vodil evidenco nad tekmova
njem, je potrebno, da najkasneje do 
20. avgusta t. 1. sporočite o sprejemu 
tekmovalnega načrta. Prav tako je do
staviti prvo poročilo o stanju OZKZ 
s stanjem 20. avgusta. Oblastnemu lj. 
odboru — pov. za kmetijstvo. 

Tekmovanje bo trajalo od 20. avg. 
do 29. ncv. 1949., zato je potrebno, da 
o rezultatih tekmovanja tudi vnaprej 
poročate, in sicer mesečno, do vsake
ga 10. v mesecu. 

Vse sile za petletko! 
III. podpredsednik: Predsednik: 

Svoljšak Fr. Babic A. 

gledališču v Kranju. Uvodoma je bilo 
izvoljeno delovno predsedstvo s tov. 
Gostišom na čelu, izvršena zaprisega 
novih okrajnih ljudskih odbornikov, iz
volitev komisije za formulacijo sklepov, 
nakar je podal obširno poročilo o iz
polnitvi polletnega gospodarskega plana 
tov. Trojar Ivan, predsednik O L O 
Kranj . 

P O R A S T S O C I A L I S T I Č N E G A S E K 
T O R J A V K M E T I J S T V U B O 

Z A G O T O V I L D V I G Ž I V L J E N J S K E 
R A V N I N A Š E M U D E L O V N E M U 

Č L O V E K U 

Po močno poudarjeni uspešni gradit
vi socializma v naši državi z lastnimi 
silami ter nakazane oblike ovir in na
pak, proti katerim je treba začeti bor
bo, prvenstveno s prepr ičevanjem mno
žic o potrebah in prednostih politike 
našega C K K P J s tovarišem Titom na 
čelu za zgraditev socializma tudi mimo 
klevetnikov sosednjih držav ljudskih de
mokracij, je zajel uspešno delo uprav
no organizacijskega odseka OLO, k i je 
delal na tem, da se ljudski odbori utr
dijo kot organi ljudske oblasti. Mnogo
številni tečaji so to delo dopolnjevali 
in ga izpolnjevali z uspehom na vseli 
področjih dela. Težave so bile največje 
p r i nalogah planske komisije, kjer jo 
bi l pr i investicijskih delih večkrat spre
menjen plan, kar je delno otežkočalo 
delo na gradnjah in pr i izkoriščanju 
investicijskih kreditov. Skupne inve-
s t i e i j o znašajo za naš okraj 20 mi l i 
jonov 408.000 din in je v prvem pol
letju izvršen plan le za 32%, t. j . iz
koriščenega je 6,575.000 dinarjev. 

(Nadaljevanje na drugi strani) 



O novem zakonu o ljudskih odborih Poročilo o izpolnitvi polletnega gospodarskega 
plana na VI. zasedanju OLO v Kranju 

(Nadaljevanje s prve strani) 

Ko je Ljudska skupščina F L R J spre
jela 28. maja t. 1. novi zakon o L O , je 
bil s tem storjen velik korak naprej v 
razvoju naše socialistične demokracije, 
k i dobiva svoj poseben pomen danes, 
v času neprikritega revizionizma mark-
sizma-leninizma od strani Informbiroja. 

Naši ljudski odbori, ki so zrastli v 
času narodnoosvobodilne borbe kot or
gani borbe, so na osvobojenem ozemlju 
neposredno prerasli v organe oblasti, 
oziroma postali eno in drugo. Iz teh 
osnovnih ljudskih odborov so zrastli 
višji organi, okrožni, republiški in zve
zni v enoten sistem ljudske oblasti. Od 
tod izvira dejstvo, da smo že maja 
1946. dobili zakon o ljudskih odborih, 
ki je bi l vsem ostalim državam ljudske 
demokracije kažipot, kako se razvija 
ljudska demokracija. Prav od strani 
teh, ki so več ali manj prepisovali ta 
naš zakon, pa leti danes na nas očitek, 
da so spreminjamo v buržoazno državo. 
Toda naši oblasti ne dajejo njenega 
značaja želje informbirojevskih vodite
ljev, ampak vodilna vloga delavskega 
razreda in komunist ične partije, kar 
označuje našo državo kot soaialistično 
državo, z ljudsko oblastjo, k i ima vse 
glavne značilnosti diktature proletari-
ata: sposobna je zlomiti odpor izkori
ščevalcev, organizirati graditev soci
alizma in končno 1 je ta oblast najbolj 
sposobna, da združi za ustvaritev soci
alizma najširše množice delovnega l jud
stva. To nam potrjuje življenjska 
praksa graditve socializma v naši dr
žavi. 

Za izvršitev vseh naših nalog pa je 
bilo predvsem potrebno združevanje 
najširših množic delovnega ljudstva. In 
to je bilo mogoče, ker naša ljudska 
oblast je za delovno ljudstvo, to je za 
ogromno večino ljudstva, demokracija. 
Toda, pravi tov. Kardelj , pest izkori
ščevalcev in njihovih advokatov ne 
spada v to ljudstvo, in za njih je ljud
ska demokracija nepopustljiva dikta
tura. Razvijati demokracijo za delovno 
ljudstvo, zagotoviti najširšo in nepo
sredno udeležbo ljudskih množic pri 
izvajanju oblasti, da se naša država še 
bolj zgradi kot socialistična država, to 
je ravno ena osnovnih nalog novega 
zakona o ljudskih odborih. Neposredno 
sodelovanje množic pri izvajanju obla
sti pa ne sme ostati samo pri udeleže
vanju po izvoljenih predstavnikih po 
odborih in skupščinah, ampak moramo 
sodelovati pri upravljanju države tudi 
na druge načine v raznih komisijah, 
svetih itd., pri ljudskih odborih, v l jud
ski inšpekciji itd. Preko kmečko ob
delovalnih zadrug in njih višjih orga
nov pa kmetje neposredno sodelujejo 
v upravljanju našega socialističnega 
kmetijstva. Vse to so oblike, preko ka
terih naše delovno ljudstvo razširja 
svoje neposredno in široko sodelovanje 
pri izvajanju oblasti in razvija našo 
socialistično demokracijo, od katere, 
jasne, nikoli ne moremo ločiti načelo 
volivnosti in zamenljivosti oseb v cen
tralnih in krajevnih organih oblasti. 
No, tega načela pa v ostalih državah 

Skozi spodnje Železnike je bi l zelo 
star zemeljski izkop, kateri je služil 
kot dovodni kanal za vodni pogon obrt
nih naprav. 

„NIKO" zadruga je kot zdrav in 
napreden delovni kolektiv planirala 
predelavo vodne naprave. Po novih 
v o d n o tehničnih načelih leta 1947. je 
P n jektivni zavod izvršil merjenje in 
načrt za to prenovitev, toda še vedno 
v pravcu odprtega betonskega kanala. 
Ta načrt je zahteval 163 ton cementa, 
kateri pa je pri razgibani gradbeni 
delavnosti v naši državi težko doseg
l j i v . Kritično stanje starega kanala je 
sil i lo upravo k brezpogojni izvršitvi 
naloge, pri čemer je padla odloči t cv 
da se mesto odprtega kanala zgradi 
betonski cevovod in s tem prihrani 
gradbeni material. 

Kot trdna celota se je zadruga vrgla 
• J M * h — S M ^ ^ — I'" 1 ' l 

Dopisujte 
v Gorenjski glas"! 

ljudske demokracije še do danes niso 
povsem uresničili. 

Nadaljnji pomen novega zakona o 
ljudskih odborih je zavarovanje načela 
enotnosti oblasti in samoupravnosti* na 
vseh stopnjah državne graditve. Načelo 
enotnosti oblasti, to je enotnost' zako
nodajne in izvršne oblasti in enotnost 
tako zvane centralne in krajevne obla
sti je pri nas izvedeno. Po novem za
konu o ljudskih odborih, ljudski odbori 
niso najvišji, ampak tudi edini organi 
ljudske oblasti na svojem območju, to 
je, da na svojem območju ne delijo 
cblasti z nikomer. Tudi ljudska samo
uprava je- važen moment vsebine ljud
ske demokracije; dosegli pa smo samo
upravo ne samo lokalnih, ampak vseh 
organov oblasti. V zvezi s tem stoji 
pred nami naloga, da utrdimo osnovne 
ljudske odbore in j im nudimo vso po
moč, ker sistem naše ljudske oblasti je 
grajen od spodaj navzgor. — K o ima
mo nov zakon o ljudskih odborih, 
temelječ na načelih socialističnega de-
mokratizma v cilju čim hitrejše izgrad
nje socializma, se pred nas nujno po
stavlja vprašanje čuvanja zakonitosti. 
Ker današnja zakonitost ni zakonitost 
države, v kateri delavski razred ne 
more najti svoje domovine, ampak je 
to zakonitost naše socialistične domo
vine. 

„Naša zakonitost je ljudska. To je 
revolucionarna zakonitost v interesu 
delovnih ljudi naše države," pravi tov. 
Kardelj . K e r vsako, tudi tako zvano 
„ dobronamerno" kršenje zakonitosti 
zmanjšuje zaupanje množic v državne 
organe. Za kršenje, k i pa izvira iz ne
znanja, pravi tov. Kardel j : „Mi ne 
bomo več trpeli v naših ljudskih od
borih takega neznanja. Odgovorni vo-
diteji ljudskih odborov in uslužbenci 
ljudskih odborov so brezpogojno dolžni, 
da poznajo vse tiste zakonske predpise, 
k i zadevajo njihovo delovanje." Zato 
pa so tudi partijske organizacije na
šega okraja organizirale v tem mesecu 
skupen študij novega zakona o ljud
skih odborih z vsemi ljudskimi in mno
žičnimi organizacijami. Posebno nujen 
in obvezen je ta študij za odbornike 
ljudskih odborov in organizacij OF, 
sindikatov, L M S in A F 2 in za ostale 
aktiviste. 

Samo z natančnim poznavanjem be
sede in vsebine novega zakona o ljud
skih odborih, predvsem pa njegove 
globoke socialistične demokratičnosti 
se bomo mogli uspešno boriti proti 
birokratizmu, centralizmu, proti krše
nju zakonitosti, preti ozkemu lokal
nemu partikularizmu, to ie temu veli
kemu nerazumevanju ekonomske in 
kulturne graditve in napredka v celot
ni državi in samo tako se bomo mogli 
posluževati novega zakona o ljudskih 
odborih kot najboljšega revolucionar
nega orožja za pritegnitev množic de
lovnega ljudstva k neposrednemu 
upravljanju države, za popolno razvi
janje njih samoinieiativo — in vse to 
za čimprejšnjo izgraditev socializma v 
naši domovini. 

v delo in zgradila dne 6. 8. t. 1. 360 m 
dolgo vodno pot po ceveh, katera je 
zahtevala samo 102 toni cementa. Zgra
ditev objekta je spremenilo lice kraja, 
hkrati pa prinesla hvdrocentrali ca 40% 
več vodne energije. 

V gradnji beležimo zavidljiva delav
na junaštva. Vsak izmed članov kolek
tiva je bi l zavezan v 50 ur prostovolj
nega dela, in je večina članstva to ob
vezo prekoračila, nekateri celo dvakrat 
in več, kar najboljše priča predanost 
delu in socialistični izgradnji naše do
movine. 

K o je po dograditvi 6. t. m. ob 18. uri 
pognal tov. obratovodja vodo v nov 
cevovod je bilo v vseh, ki so doprina-
šali trud k izgradnji, kipeče veselje. / 
našim uspehom smo se pridružil i mno
žicam delavskih kolektivov, k i z ustva
ritvijo planov razkrinkujejo klevetnike 
naše domovine in Partije. Nato pa smo 
pri skupni večerji in ob zvokih Jazz-
banda „Veseli Veter" iz Šk. Loke pro
slavi l i delovno zmago. 

V vaseh je prvo polletje potekalo v 
znamenju borbe za reorganizacijo na
šega kmetijstva z vztrajnim delom akti
vistov, ki so imeli na raznih krajih 
pogoste sestanke s kmeti, kjer so se 
tolmačile prednosti zadružnega gospo
darstva, je prišlo do ustanavljanja 19 
kmečko obdelovalnih zadrug, k i so da
nes že močne postojanke v nadaljnji 
borbi za reorganizacijo kmetijstva in 
socializacijo naše vasi. Od skupne po
vršine okraja je v zadružnem sektorju 
8% obdelovalne zemlje, dečim ves so
cialistični sektor obsega 24% skup
ne površine zemlje ali 10% obdelovalne 
zemlje v okraju. V poljedelstvu je bi l 
polletni plan izvršen z posojanjem žit 
111%;, krompirja :in ostalih povrtnin 
94%, sončnic 100% in krmnih rastlin 
110%. V kolikor so pridelki že posprav
ljeni je ugotovljen hektarski donos, k i 
iznaša pri pšenici 15 kvintalov na ha, 
ali 125% plana, rž 14 q na ha ali 1259? , 
ječmen 14 q na ha ali 150%, oves 13 
kvintalov na ha ali 120% in oljne re
pice 7 kvintalov na ha ali 100% izvr
šenega plana. Tekom leta je bilo iz
vršenih 6 množičnih pregledov krom-
pirišč, kjer je bilo ugotovljeno, da v 
našem okraju ni okužbe po kolorad-

V zvezi napredka težke industrije, 
izvoza lesa, gradbenega materiala, po
stavitev hidrocentral ter kapitalne iz
gradnje je uprava za delovno silo vzpo
redno s tem razvojem in časom tudi od 
svoje strani z nalogami pomagala s pre
meščanjem delovne sile iz manj važnih 
objektov v podjetja važnejših znača
jev. Kontrolirala je uprave podjetij, 
kakšne delovne pogoje dajejo delovne
mu človeku, kako se sprovajajo v zve
zi s tem potrebni zakoni. Prav tako je 
uprava za delovno silo na terenu po
lagala pažnjo na to, kako živi sleherni 
gospodarski pomočnik. Posebno je bilo 
treba polagati pažnjo na naš bodoči 
kader, učence v gospodarstvu, kateri 
se bedo z današnjo možnostjo razvoja 
izvežbali za prave mojstre in strokov
njake, ter doprinesli čim več k i z 
gradnji težke industrije. V tej prvi po
lovici leta je vključenih v delo 1850 
delavcev, od tega na novo 1005 delav
cev. Premestila je z ozirom na potrebe 
težke industrije in gradnje na podlagi 
odločb 205 delavcev (Gradiš, Železarna, 
Iskra, Istra ter lesno industrijske obra
te). P r i tem premeščanju delovne sile 
iz lokalnih manj važnih podjetij in 
ustanov je treba poudariti, da nekateri 
direktorji ne razumejo in nočejo ra
zumeti, da je garant izgradnje socia
lizma prav težka industrija in je upra
va delovne sile imela težke boje z l jud
mi, cd katerih tega nismo pričakovali. 
'Zavedati se je treba, da je pri nas 
premeščanje potrebno, vendar pa se 
pri tem ne sme iti na Unijo, da bo plan 
v lokalnih podjetjih vsled tega padel, 
ampak ie treba zato iskati novo delov
no silo. V mesecu januarju in februarju 
so se formirale brigade za nakladanje 
žita, ter lesa na postaji z 52 delavci 
po številu. Izdanih je bilo 1675 kom. 
delovnih knjižic. Poleg navedenega so 
bi l i člani uprave za delovno silo so
udeleženi pri posameznih štabih, kjer 
so se vršile množične akcije, bodisi v 
gozdarstvu, pri štabu delovnih brigad 
ter okrajnem štabu za mobilizacijo de
lovne sile. 

Inšpekcijski pregledi so bil i po planu 
100% doseženi. Poleg tega so bil i izvr
šeni izredni pregledi. Rednih pregledov 
ie bilo 6 zveznih, 28 republiških in 109 
lokalnih podjetij 2 večjimi obrtniškimi 
delavnicami. Za odpravo nedostatkov je 
bilo izdanih 94 ureditvenih odločb, za 
estale manjše nedostatke se niso izda
le odločbe, pač pa se j ih je ustno ure
dovalo. Izredno je bilo pregledanih 9 
podjetij zveznega in republiškega zna-
čajo in to iz razloga, ker se je v Bom
bažni predilnici in tkalnici v Tržiču 
pojavil tifus v večjih primerih. Izven 
plansko so se nadzirale frontne briga
de pod Storžičem, Bregu, Drulovki , 
Podbrezju in Jelovici. Organiziran je 
bi l tečaj za del. inšpektorje s sedem-

skem hrošču, kar pa jc napak smatra
ti te preglede za odveč in j ih treba ne
nehne uprizarjaki. Zimsko škropljenje 
sadnega drevja je bilo dobro organizi
rano zlasti v krajih, k i so b i l i okuženi 
po ameriškem kapar ju, doČim letno 
škropljenje sadnega drevja ni bilo iz
vršene po planu. P r i živinoreji iznaša 
stanje s prirastkom in zakolom 24.825 
glav živine ali 99% plana. Vsled dej
stva, da je b i l odkup za zakol pri nas 
za prvo polletje prekoračen, dobiva se
daj naš okraj klavno živino od drugod. 
Od planiranega števila živine je bilo 
dobavljeno K O Z in industrijskim in 
zadružnim ekonomijam: 116 krav in 
telic ali 123% plana, 17 telet ali 19% 
plana in 36 bikov ali 120% plana. Plan 
zaščitnih ukrepov je bi l izpolnjen na 
socialističnem sektorju, ter so rezultati 
teh akcij še kar zadovoljivi. Prav ta
ko je to izvršeno v svinjegojstvu. Usta
novitev 19 kmečko obdelovalnih zadrug 
je za naš okraj velikega pomena, kajti 
s tem bomo dvignili te vasi iz gospo
darske zaostalosti, jih mehanizirali, ter 
s tem dosegli, da bodo pridelavale čim
več za potrebe našega delovnega člo
veka. 

dnevnim strnjenim poukem, k i je bi l 
zaključen z nepričakovano dobrim us
pehom. Proglašenih je bilo 1530 udar
nikov, od katerih je 18 racionali-
za tor je v. V prvem polletju je opravilo 
pomočniški izpit 196 učencev in 43 
učenk v gospodarstvu, skupaj 239 
učencev. Priučnih delavcev je opra
vilo kvalifikacije 45 moških in 12 
žensk. Organizirani so bil i v podjet
j ih 3 tečaji, v katerih je bilo vkl juče
nih 161 delavcev. Oba tečaja sta se do
vršila z odličnim uspehom. — Učnih 
pogodb je bilo razveljavljenih 46, samo 
v Iskri 31, dočim v ostalih 15 v vseh 
ostalih podjetjih kranjskega okraja. 

U S P E H I V G O Z D A R S T V U , DAVČNI 
P O L I T I K I IN P R E S K R B I BODO ŠE 
BOLJŠI, ČE B O M O V D E L O VNAŠALI 

VSO OSTRINO B O R B E N O S T I 
V prvem polletju je bi l plan v goz

darstvu dosežen z 76.4% in je nujno 
zaostriti borbo do popolne izvršitve. 
P r i mobilizaciji voznikov so razni 
K L O - j i delali grobe napake. Tako je 
n. pr. K L O Brn ik i konje kulaških kme
tov puščal doma ter odpošiljal na delo 
konje, ki niso odgovarjali za prevoz v 
gorskih krajih. K L O - j i tudi niso kme-' 
tem obrazložili koliko hrane se mora 
pri tem vzeti na pot ter je tako prišlo 
do pobega voznikov od dela. V goz
darskem mesecu je naš okraj izpolnil 
plan 104.5% in s tem dal dokaz, kaj 
se vse zmore ob revolucionarni pomo
či aktivistov OF. 

Poverjeništvo za finance čaka veli
ka naloga, saj izkazuje še vedno velik 
znesek zaostanka davčnin. Z izterjat-
vijo teh zaostankov bo nujno pohiteti, 
ker sestavljajo dohodki iz plačanih 
davkov proračunsko podlogo, na pod
lagi katere se v K L O - j i h vrši budže
tiranje. Naša davčna politika je real
na in je odmera davkov izvršena po 
dejansko doseženih dohodkih, kakor tu
di po prostih cenah. 

V trgovini in preskrbi je bil plan 
blagovnega premeta dosežen 112%, v 
garantirani preskrbi 105,8%. v vezani 
trgovini 215.55" in v prosti trgovini z 
130%. Predvsem je treba poudariti, da 
naši potrošniki v letošnjem letu še ne 
občutijo povečanega blagovnega pro
meta tako, kot ga prikazujejo navede
ni podatki, dasiravno so bile količine 
blaga, k i so bile stavljene v okraju na 
trg mnogo večje od lanskoletnih. N . 
pr.: V letu 1949 so potrošniki v prvem 
polletju v primerjavi z 1. 1948 prejeli 
za 60% več mesa, 40% več jajc, 30% 
sadja, 20% sladkorja, 10% moke itd. 
Ako izrazimo v enotah, so potrošniki v 
mesecu juniju 1949 prejemali povpreč
no za 450 kalorij dnevno večie vred
nost artiklov zvezne in republiške pre-

(Nadaljevanje na tretji strani) 

Železniki so dosegli nov gospodarski 
napredek 

V borbi za novo delovno silo 
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Poročilo — diskusija - sprejetje sklepov na VI. zasedanju OLO v Kranju 
(Nadaljevanje z druge strani) 

skrbe kot v mesecu decembru 1943. — 
Glede na stalno naraščajoče potrebe 
delovnih ljudi, pa nam danes teh po
treb še ni bilo mogoče kr iH zadovolji
ve, ker zaenkrat potrebe naraščajo h i 
treje kot proizvodnja. S planom bla
govnega prometa pa smo vendar v I. 
Polletju izvršili važno nalogo, in si
cer to, da smo z dosego plana blagov
nega prometa realizirali tudi planira
no kupno moč naših potrošnikom ter je 
tudi navedeno okolnost upoštevati kot 
i'ažen rezultat, katerega je trgovina 
dosegla. Plan trgovske mreže v letu 
1949 ne predvideva bistvenega poveča
nja števila trgovskih obratov, temveč 
predvsem prilagoditev trgovske mreže 
naglo razvijajoči se industrijski in 
gradbeni dejavnosti, zlas +i pa razvoju 
socialističnega sektorja kmetijstva. V 
tem pogledu je bila izvršena precejš
nja reorganizacija trgovskega aparata 
s tem, da so se glede na potrebe pr i 
oritetnega oskrbovanja najvažnejših 
industrijskih panog, odprli novi indu
strijski magazini; na deželi pa so bile 
v okviru O Z K Z organizirano trgovine 
za oskrbovanje kmetov-zadružnikov. 

Rešitev vprašanja pravilnega razde
ljevanja živilskih nakaznic se je v 
glavnem _ že _ uredila, končnoveljavno 
pa se bo na podlagi rezultatov popisa 
potrošnikov, katerega gradivo se sedaj 
obdelava. Večje težave so se pojavile 
pri nakaznicah za industrijsko blago. 
Preskrba kmečkega gospodarstva z ži
tom v pasivnih krajih še ni zadovolji-, 
vo rešena. IO je poslal merodajnim fo
rumom več predlogov in poročil o sta
nju prehrane v teh krajih, vendar pa 
j ih vlada glede na omenjene žitne fon
de ni mogla upoštevati . Sedaj se zbi
rajo podatki o potrebah po žitu za te 
kraje in upamo, da bo ta pereči pro
blem v čim krajšem času pravilno re
šen. Prav tako je v teku rešitev pre
hrane članov nekaterih K O Z v hribov
skih predelih, katerim bo prehrana za
gotovljena s tem, da se j im bo nudilo 
žito po vezanih cenah, dočim j ih kot 
oskrbovance v zajamčeni preskrbi ne 
bo mogoče obdržati . 

Posredovanje državnega sektorja na 
trgu s povrtninami je v zadnjih mese
cih zadovoljivo, ker nam je na ta na
čin uspelo v vel iki meri znižati cene 
tem artiklom v celem okraju in j i h -
stabilizirati. To smo uspeli predvsem z 
osnovanjem okrajnega regresnega skla
da, iz katerega se krijejo negativne 
razlike v cenah za življenjsko važne 
artikle; vanj se vplačujejo pozitivne 
razlike iz izkupičkov pri manj važnih 
artiklih. Manj zadovoljiv jo položaj v 
preskrbi s sadjem, katerega kljub mno
go večjim uvoženim količinam od lan
skega leta še vedno' primanjkuje 

Kolektivne ustanove se še v naprej 
razvijajo s hi tr im tempom in število 
oskrbovancev v njih stalno narašča. 
Danes se hrani v delavsko-uslužbenskih 
restavracijah in menzah 10% vseh ga
rantiranih preskrbovancev ali še en
krat več kot koncem leta 1948. Število 
restavracij se je povečalo na 3. To dej
stvo dokazuje ugodnosti oskrbovancev 
v teh ustanovah, prav tako pa velik po
men teh pri mobilizaciji delovne 
sile. N i pa nobenega opravičila za ne
katere uprave teh ustanov, k i dopušča
jo, da je pri njih še celo v mesecu ju
niju t. 1. hrana manjše količine vred
nosti kot v letu 1948., kar samo doka
zuje slab odnos do delovnih kolekti
vov. 

Trgovinska inšpekcija je v pretek
lem polletju izvršila množične in in
dividualne kontrole v trgovski mreži 
in ustanovah. V raznih primerih nepra
vilnosti, goljufij itd., je odstopila prav
nim organom 564 primerov v nadalj
nje postopanje. To veliko število nam 
pove s kakšnimi ljudmi imamo še da
nes opravka in kakšna budnost ter za
laganje je potrebno, da se vse številne 
nepravilnosti, k i še obstojajo, odpra
vijo. 

Obnova v vojni, porušenega podeže
lja: Dela pri obnovi so v zaključni ob
l i k i in se vsled tega vršijo likvidacije 
obnovitvenih zadrug. Delo obnove, v 
kolikor je še potrebno, se prenese ha 
dotične obdelovalne oziroma kmetijske 
zadruge, k i bodo bolj skrbele za splo
šen dvig vasi. V tem letu se gradi 59 
stanovanjskih hiš in gospodarskih po
slopij po sledečih obdobjih: V prvem 
18 gradenj, v drugem 22 gradenj, in y 
tretjem obdobju 19 gradenj. Vsekakor 
pa bomo v letu 1949 zaključili delo 
6 obnovitvenih zadrug, tako da se bo 
delo nadaljevalo le še v treh obnovit
venih zadrugah. v 

Vodovodi in kanalizacije: Ta dela ne 
napredujejo zadovoljivo, ker pri njih 
ni zaposlene stalne delovne sile. B i l a 
pa so opravljena sledeča dela: izkop 
v Stražišču, pri katerem je bilo naprav
ljenih 11.565 prostovoljnih delovnih 
ur. V Kranju — Zlato polje so. v teku 
dela vodovoda in kanalizacije, pri ka
terih jo bilo opravljenih 5098 prosto
voljnih delovnih ur. Popolnoma pa je 
dovršen vodovod v Goricah, k i oskr
buje 5 vasi, 82 kmečkih in delavskih 
hiš. Vodovod v Poljanah se dela, polo
žen je glavni vod cevi in se vršijo de
la na rezervarju. 

Ekonomije: Na področju okraja se 
nahaja 28 državnih ekonomij, k i po
sedujejo 451 ha obdelovalne zemlje. 
Ekonomije republiških in zveznih pod-
jetii v celoti oskrbujejo svoje menze s 
povrtninami in z dopolnilno preskrbo 
nudijo svojim menzam maščobo, meso, 
mleko, jajca in ostale pridelke. Ekcno-

Obisk v kmečko obdelovalni zadrugi 
„Sioržič" v Goricah 

V pripekaj očem sončnem avgustovem 
popoldnevu sem se na poti v , Kranj 
Ustavil pri tov. Zaplotnik Stanetu, 
predsedniku K O Z „Storžič" v Goricah 
z željo, da se seznanim z organizacijo 
dela novoustanovljene zadruge, z raz
vojem njene proizvodnje, z utrjevanjem 
zadruge ter z njenim ideološkim in ku l 
turno prosvetnim delom. V živahnem 
Pogovoru, ki ga je imel tov. Zaplotnik 
z članico nadzornega odbora o mlačvi 
žita, sem prekinil njun razgovor in 
Predsednika naprosil, da mi posveti ne
kaj minut dragocenega časa, ker naj bi 
se vsi čitalci „Gorenjskega glasu" spo
znali z prčevi tom in z poletom dela v 
K O Z „Storžič". 

„Tov. predsednik, kako je bilo v 
Goricah in sosednih vaseh v času na
cistične okupacije?" 

Ves nasmejan mi je prijazni tovariš 
Navdušeno pripovedoval, kako so se že 
v 1. 1941. po zlomu Jugoslavije vaščani 
območja Goric i n okolice pričeli orga-
n i z i r a t i za borbo proti okupatorju, 
kako so se skorajda 100%) odzvali k l icu 
Osvobodilne fronte, katere vodilna sila 
• i e Komunist ična partija. Sprva sicer 
Posamično, v 1. 1942. pa je organizacija 
°dpora zajela vso vas. 

»Dejstvo je," dostavlja predsednik, 
„da so Gorice žrtvovale za lepšo bo
dočnost jugoslovanskih narodov poleg 
številnih partizanev-borcev tudi mno
gotere talce-junake. Pravilnost naše 
borbe se je izkazala z veličastno zmago 
borcev za svobodo nad okupatorjem in 
domačimi izdajalci. — Pc osvoboditvi 
smo pričeli obnavljati domovino' in se 
z nepopisnim veseljem odzvali pozivu 
K P J v borbi za izgradnjo socializma 
na vasi. Kdor je bi l v času Narodno-
(vobodi lne borbe vključen v proces 
revolucije, ta zna ceniti pridobitve 
naših borb in zmage. To se pravi, da 
so tudi Gorice za socializacijo vasi do
prinesle svoj vel ik i delež s tem, da so 
se kmetovalci Goric, Srednje vasi, Za
loga, Letenc in delno Golnika dne 24. 
aprila 1949 prostovoljno in ; pontano 
vključili v K O Z , kateri smo dali ime 
„Storžič". Na prvem sestanku, k i je bi l 
sklican v svrho ustanovitve, je bilo. že 
38 pristopnih izjav za vpis v zadrugo. 
Priznati moram, da nismo imeli huj-
skačev, k i bi zavirali ustanovitev za
druge, saj sem že prej omenil, da so se 
— kakor v času N O V — kmetje zave
dali borbe, tako so se tudi sedaj zave
dali pomena obdelovalnih zadrug." 

mije pa deloma oskrbujejo trg, sicer 
pa v takem majhnem obsegu, da je 
nujno proizvodnjo teh povečati. 

Stanovanjska politika: Stanovanjsko 
vprašanje je v kranjskem okraju zla
sti pa v mestu Kranju zelo pereče. Za 
zboljšanje tega vprašanja se je stano
vanjska uprava posluževala utesneva-
nia, preseljevanja raznih neproduktiv
nih ljudi iz industrijskih centrov na 
podeželje in pa izvrševale so se manj
še adaptacije in dograditve za prido
bitev stanovanjskega fonda. 

Gradnje: Čvrsti plan investicij za lo
kalna gradbena dela v letu 1949 znaša 
din 14,148.000.— 

V prvem polletju je bi l gradbeni 
plan po vrednosti dosežen 24.7%;, po iz
vršenih norma-urah pa 32.6%. Raču
nov ali situacij ie bilo izplačanih 3 
milijone 100.000 din, ostalo tvorijo ne
plačane obveznosti. 

Privatna gradbena delavnost se iz
kazuje največ v zidanju stanovanjskih 
hiš, predvsem delavskih in rokodelskih, 
ostalo odpade na pogorelce in adapta
cije kmetskih gospodarskih in stano
vanjskih poslopij. 

Izdanih je bilo 65 gradbenih dovo
ljenj. 

V nadaljnjem svojem poročilu je tov. 
Trojar Ivan govoril o lokalnem prome
tu, turizmu in gostinstvu, k i se pri 
nas vse 'vidneje in z uspehom razvija. 
Tudi prosvetna dejavnost se močno 
razvija. Do sedai so ustanovljena štiri 
S K U D - a in to „France Prešeren" in 
„Tone Retelj" v Kranju, „Tone Šifrer" 
v Škofji L o k i , „Ivan Cankar ' v Tr 
žiču in eno K U D - o „Janko Krmel j " v 
Retečah. Pcživelo se je delo ljudskih 
knjižnic in fizkulturnih društev. — V 
zdravstvu in socialnem skrbstvu je dan 
poudarek naših odgovornih činiteljev 
do pregledov in podpore potrebnih l ju
di. Tako je bilo v prvem polletju iz
plačano iz okrajnega proračuna okro
glo 2,500.000 din podpor. 

Na koncu je poročevalec naglasil, da 
se bodo naloge, k i stojijo pred O L O 
dosledno izvajale. Dana bo vsa mogo
ča pomoč komisijam, k i vodijo kontro
lo o izvedbi odkupov ter vseh ostalih 
gospodarskih naleg. P r i tem moramo 
paziti, da se bo kmetijska proizvodnja 
v našem okraju s pomočjo Fronte moč
no dvignila ter da bodo onemogočeni 
vsi sovražni poizkusi zaviranja gradit
ve socializma pri nas. Skratka, na vasi 
mora biti ona sila, k i bo znala izkori
stiti vse možnosti ustvarjalnih jsil, 
strniti male in srednje kmete v ono 
borbenu kmetijsko obdelovalno zadru
go, ki bo vzor hektarskih donosov na 
v̂ a.si. Le s pomočjo najširših množic 
bo dana možnost, da bomo našo ljud
sko oblast še bolj utrdil i in učvrstili . 

, „Kakšna je pravzaprav organizacija 
dela-Vaše zadruge?" 

Tcv. predsednik, postaven možakar, 
zrelih let, zagorelih lic, ni dolgo pomiš-
Ijal in niti takole dejal: 

„ Vsaka vas ima svojo delovno br i 
gado; dve brigadi pa se z ozirom na 
obsežnost dela delita v dve skupini. 
Naša zadruga ima skoro 930 ha zemlje 
od tega odpade na obdelovalno 300 ha, 
ostalo so pašniki, vrtovi, sadovnjaki 
itd. in zajema 38 gospodarstev, od ka
terih je 10 velikih, 15 srednjih in 13 
malih domačij. Člani zadruge z uprav
nim odborom na čelu v svojem delov
nem poletu za čim večji hektarski do
nos iz dneva v dan dokazujejo, da so 
obdelovalne zadruge najmočnejše orož
je današnje socialistično preobrazbe 
vari in da so one noisiiteljice socialist j č-
liega boja proti propadajočim kulaškim 
elementom, vaškim mogotcem in ode
ruhom." 

„Tov. predsednik, ali se člani zadruge 
ludi ideološko in kulturno vzgajajo," 

„Pravzaprav s kulturno prosvetnim 
udejstvovanjem in ideološko vzgojo 
članov zadruge še nismo v celoti pr i 
čeli vendar bomo zastavili vse sile, da 
tudi na kulturnem polju dosežemo čim 
boljši uspeh. — V programu imamo 
tudi različna strokovna predavanja, ka
terih namen je dvigniti zavest zadruž
nikov, da je treba do največjih mož
nosti povečati hektarski donos in da se 

D I S K U S I J A 
Po podanem poročilu predsednika 

O L O tov. Trojar Ivana se je razvila 
široka in plodna diskusija, v kateri so 
dirkutantje iznašali uspehe in razne 
težave na terenu, k i obstojajo v glav
nem v pomanjkanju pr^pneevanja 
množic in v pomanjkljivem razgaije-
vanju parol reakcije. Lep primer uspe
hov K L O - j e v je Stara Loka, kjer so 
s pravilnim delom in trdo borbo uspe
l i organizirati K O Z , k i svojim zadruž
nikom in državi daje danes še enkrat 
več kakor poprei vsi kmetje iz njiho
vega področja. Uvedba brigadnoga si
stema v delo kmečke proizvodnje je 
pri njih pokazala odlične rezultate. Za
družniki so zelo zadovoljni s pridelkom 
in zahtevajo le, da se vsem kmetom, 
ki se še niso otresli spekulativnih mi
sli in nagnjenj, odredi pravilen hektar
ski aonos, kakor ga ima njihova K O Z . 
Nadalje je bilo krit ično pretreseno 
vprašanje o izpolnitvi gozdarskega pla
na, o ogljarstvu, o pridelku sončnic in 
oljnatih repic v kmetijstvu, o mlinih in 
o davčni odmeri. V diskusiji je bilo 
pojasnjenih še mnogo ostalih perečih 
vprašanj , k i bodo doprinesle k poglob
ljenemu delu za dvig življenjske ravni 
delovnega ljudstva. 

Po diskusiji je bi l sprejet predlog, 
da se trije nacionalizirani mlini v Tra
ti združijo v eno Okrajjno podjetje na 
Trati. Prav tako so izglasovali, da 
sprejme Industrija bombažnih izdelkov 
na Primskovcm v njen sestav dvoje 
manjših bombažnih obratov. Nato je 
podal poročilo o delu Okrajnega sodi
šča v Kranju tov. Vertovšek, predsed
nik sodišča. 

Po izvolitvi komisije za kaznovanje 
ljudskih odbornikov ter izvolitve tov. 
Miklavčiča za predsednika disciplin
skega sodišča OLO-ja , je bi l razrešen 
na njegovo lastno prošnjo tov. Toplak 
Stane, sodnik Okrajnega sodišča v 
Kranju in je na njegovo mesto imeno
van tov. Jarc Valentin. Na koncu za
sedanja so bi l i sprejeti sklepi za bo
deče delo OLO-ja . 
1. Glede na izredno važnost uredbe o 

obvezni reji živine za naše kmetij
stvo kakor tudi za preskrbo naših 
delovnih ljudi se vsi odborniki 
OLO obvezujejo, da bodo vsak v 
svoji volivni enoti skrbeli za to, da 
bodo uredba in navodila Ministr
stva za kmetijstvo pravilno ures
ničeni na terenu s tem, da bodo 
skrbeli za pravilen razrez plana. V 
tem pogledu je potrebno, da vsi 
odborniki (nudijo krajevnim orga
nom oblasti potrebno pomoč pri 
delu. 

2. IO in vsak odbornik bo uredil na 
svojem terenu vprašanje bodoče 
setve tako, da bo tudi plan saditve 

(Nadaljevanje na četrti strani) 

člani do potankosti seznanijo z organi
zacijo zadruge in z njo povezano pro
blematiko." 

„Tov. Zaplotnik, kakšne stike zdržu-
jete z ostalimi obdelovalnimi zadru
gami našega okraja?" 

Cujem, da je K O Z „Prešeren" v 
Godešiču napovedala vsem obdeloval
nim zadrugam okraja Kranj tekmova
nje v različnih točkah, k i naj bi dvig
nile organizacijo dela. razvoj proizvod
nje, utrjevanje in razširitev zadrug ter 
njihovo kulturno prosvetno'delo. Upam, 
da bo naša zadruga častno izpolnila 
tekmovalne obveznosti in s tem ponov
no dokazala, da se v polni meri zaveda 
velikih dolžnosti, ki jih ima do ljud
stva, socialistične domovine in do nje
nega vodstva voditelja maršala Tita. 
Tekmovanja so — po mojem mnenju 
— najtrdnejša vez med obdelovalnimi 
zadrugami." 

V prepričanju, da se socializacija na 
vasi uspešno in načrtno razvija in da 
bodo tekmovanja med obdelovalnimi 
zadrugami dvigala revolucionarno na-
ziranje kmečkih množic, sem se poslo
vi l od predsednika K O Z „Storžič" v 
Goricah in mu želel, da naj še v bo
doče svoje delo usmerja za razvoj so
cialističnih obdelovalnih zadrug, naj še 
nadalje prinaša svoj vel iki delež za 
dobrobit širokih delovnih množic T i 
tove petletke. B. M. 



Javni organi so i z s l e d i l i krivce prometne nesreče 
Kranj - Tržič pri v a s i Bistrica 

Sprejetje sklepov 
(Nadaljevanje s tretje strani) 

krompirja in ostalih okopavin za
gotovljen za leto 1950, to je, da 
bodo rezervirane površine ter bo 
skrbel za zagotovitev semena, ki so 
ga v tekočem letu utajili razni špe
kulanti in zato plan saditve krom
pirja ni bil dosežen. 

3. Za točno evidentiranje ljudi, ki bi 
jih bilo možno zaposliti in ljudi, 
ki so polzaposleni, do IO in vsak 
odbornik skrbel za to, da se evi
denca brezpogojno točno uredi, ker 
bo tako mobilizacija še preostale 
delovne sile mnogo bolj uspešna. 

4. Ker so se pri odmeri dohodnino 
kmetom pokazale pomanjkljivosti 
in ker je realizacija davkov v za
ostanku tudi v slučajih, kjer je bi
la odmera pravilna, se zadolži OIO, 
da se to vprašanje dokončno uredi 
do konca meseca avgusta. 

5. Glede na ugotovitev, da je mreža 
gostišč slaba, se zadolži IO, da na
pravi s pomočjo KLO-jev točen 
plan razporeda gostinskih obratov, 
ugotovi pogoje ter sredstva, ki bi 
bila potrebna za organizacijo take 
gostinske mreže, da bi v okviru se
danjih možnosti krila potrebe na
ših delovnih ljudi in turizma. 

6. Zadolži se KLO-je, da v svojih pod
jetjih uredijo vprašanje finančne 
evidence do konca septembra. Izvr
šilni odbor pa se zadolži, da bo pri 
tem delu nudil vse potrebno pomoč 
in instrukcije. 

7. IO se zadolži, da se vnovič pregle
da z žiti in s krompirjem posejane 
povjršine, ker je dosedanja kontro
la ugotovilay da so žitne in krom
pirjeve površine netočno prijavlje
ne ter ie tudi ta razlog, da plan 
teh površin ni bil pravilno uresni
čen. 

8. Zaradi izredno slabega stanja cest
nega omrežja v okraju se IO za
dolži, da organizira o pravem času 
množične akcije za popravilo cest 
in zagotovi za to potrebna materi
alna sredstva ter delovno silo. 

9. Z ozirom na to, da je prebivalstvo 
KLO Savodenj zadela elementar
na nezgoda (toča) ter mu sedaj pri
manjkuje žita za prehrano, se IO 
zadolži, da preko množičnih orga
nizacij in KOZ organizira odkup 
žita iz prostih viškov v takih koli
činah, da bo potrebam prabivalstva 
zadoščeno. Vsi odborniki se obveže
jo, da pri tem sodelujejo z vsemi 
silami. 

10. Glede na to, da je Zvezna skupšči
na sprejela nov zakon o ljudskih 
odborih ter je ta že v veljavi in 
glede na velik pomen tega zakona 
za nadaljnje utrjevanje ljudske ob
lasti se obvezujejo vsi odborniki 
OLO Kranj, da bodo ta zakon te
meljito preštudirati. IO pa mora 
organizirati temeljit študij, tako da 
bo z zakonom seznanjen sleherni 
krajevni odbornik kakor tudi vsak 
državljan v okraju. 

11. IO mora nemudoma uredili vpra
šanje prevoza živali, ki so poginile 
kakor tudi njihovo industrijsko 
predelavo v milo aH v izdelke, ki 
bodo kakorkoli koristili v našem 
gospodarstvu. 

12. IO naj takoj izvede pregled po 
OZKZ o finančnih možnostih KZ o 
izplačilu pridelkov kmetom ter 
pod vzame primerne ukrepe, da se 
nepravilnosti, v kolikor obstojajo, 
takoj urede. 

Iz zasedanja skupščine sta b i l i odpo
slani pozdravni brzojavki CK KPS in 
Prezidiumu Ljudske skupščine Slove
nije. 

Mali oglasi 
ZADNJE KOLO BICIKLJA (s torpe

dom), dvoje črevnih (feln, lahs) vr
vic za ribiče, poceni proda Japelj, 
Tržič. 

Drugo tekmovanje reproduktivnih glas
benih umetnikov FLRJ 20. - 27. nov. 1.1. 
v Ljubljani. Vso interesente obvešča
mo, da je rok za prijavo k tekmovanju 
podaljšan preko 1. septembra in traja 
do zaključno 20. septembra 1949. Pri-

Dne 29. junija se je zgodila pr i vasi 
Bistrica—Podbrezje težja prometna ne
sreča, katere žrtev je postal Pogačnik 
Janez, krojač iz Bistrice. Ugotovljeno 
je, da se je večje število uslužbencev 
V T P iz Kranja pripeljalo s tovornim 
avtomobilom iz smeri Podbrezje— 
Kranj in v vasi Bistrica na križišču 
ceste Kranj—Tržič ob pol 10. uri zve
čer povzročilo to nesrečo. Brezvestna 
skupina je ne meneč se za ponesrečen
ca nadaljevala vožnjo in pustila težko 
ranjenega Pogačnika ležati na cesti 
brez vsake pomoči, tako da je nekaj ur 
po nesreči umrl pri prevozu v ljub
ljansko bolnico. 

K e r ni nihče od povzročiteljev jav
nim organom prijavil prometne nesre
če, je moralo poverjeništvo za notra
nje zadeve pri O L O preko »Gorenjske

ga glasa" objaviti poziv, da se nemu
doma priglase pr i omenjenem Pover-
jeništvu očividci navedene prometne 
nesreče, kjer bodo podali svoje mne
nje. V slučaju neodziva bodo odgovar
jal i in nosili kazenske posledice. — O č i -
vidci-strahopetci se na poziv niso zme
ni l i , ker se j im ni zdelo potrebno, da 
razjasnijo potek nesreče. Javnim or
ganom pa se je vendarle z vztrajnim 
delom posrečilo izslediti krivce, vkljub 
njihovem orezsrčnemu molku. Naj na
vedemo njih imena: šofer Rubič M a r i 
jan, Bajin Nada, Celik Franc, Varmos 
Muharem, Turok Ivan, Kos Anica, Ša-
rič Jerko in Kresovič Nikola. 

Prepričani smo, da bodo imenovane 
osebe, ki so vsekakor brez srčne k u l 
ture prejele zasluženo kazen pri Okr. 
sodišču. 

Odhod I. kranjske pionirske 
brigade v Savinjsko dolino 

Kranj , 16. avgusta. 
Danes je z jutranjim vlakom odpo

tovala v Savinjsko dolino I. kranjska 
pionirska brigada. Okroglo 200 pionir
jev in pionirk je odšlo obirat hmelj v 
Savinjsko dolino, kjer bodo delali šti
rinajst dni in v tem prinesli velik de
lež v skupnih naporih za dvig našega 
socialističnega gospodarstva. Pionirska 
brigada bo po zgledu mladinskih br i 
gad častno izpolnila svojo nalogo, saj 
smo to brali iz vseh obrazov razigra
nih otrok, dečkov in deklic, ko so od
hajali iz Kranja. 

RAZVOJ LJUDSKE TEHNIKE V 
OKVIRU OSS-a KRANJ 

Važnost ljudske tehnike pr i tehnič
ni vzgoji kadrov za naše plansko go
spodarstvo in obrambno moč države 
nekatere sindikalne podružnice še niso 
pravilno razumele in pristopile k delu. 
Po vseh večjih podružnicah kjer še n i 
so ustanovili klubov ljudske tehnike, 
j ih zdaj pripravljajo in ustanavljajo. 
Nekateri referenti za ljudsko tehniko 
stoje še ob strani, medtem, ko se osta
l i zanimajo in so pridno na delu. Tako 
n. pr. prednjači tovarna gume „Sava", 
k i je eden najboljših delovnih kolek
tivov. 

K l u b i ljudske tehnike, k i se organi
zirajo, po sledečih tovarnah imajo vse. 
možnosti in pogoje razvoja; Iskra, To
varna čevljev, DES, Ibi, Pletenina itd. 

Vse podružnice imajo nalogo, z L T 
dvigniti strokovno znanje delavske 
mladine, jo seznaniti z vso tehniko in 
tehničnimi napravami, prav posebno pa 
3 strojno tehniko, letalstvom, avto-
motociklizmom, brodarstvom, radio-teh-
niko, fototehniko. Ljudska tehnika naj 
pomaga s svojim' delovanjem dvigati 
nivo tehnične kulture delovnega ljud
stva, pospešuje naj obrambno moč dr
žave, izgradnjo socializma v naši do
movini, razvija delo v krožkih, k l u 
bih, društvih, na tečajih, pri prakt ič
nem delu v delavnicah, pr i pouku v 
šolah, s strokovnimi Časopisi, poljud
nimi knjigami in brošurami, s prire
janjem raznih športnih prireditev in 
tekmovanj, s predavanji, seminarji in 
drugimi oblikami agit. propagandnega 
dela. Z vsem tem se bo ljudska tehni
ka industrijskega centra Kranja dvig
nila na stopnjo, katero zasluži. V sploš
nem se vidi premalo zanimanja in to 
z ozirom na pogoje, k i so v Kranju na 
razpolago. Treba je več elastičnosti v 
sindikalnih odborih in čuta odgovor
nosti posameznih referentov. Težko si 
je predstavljati občne zbore po podruž
nicah, na katerih referenti za ljudsko 
tehniko ne bodo imeli kaj povedati o 
delu. To pač zato, ker so spali spanje 
»pravičnega" in malomarno izvrševali 
dolžnosti, k i so j ih j im zaupali delov
ni kolektivi. Med takšne podružnice 
spadajo: Iskra, Tiskanina, Inteks, Stan
dard, Pletenina itd. Vodstva sindika
tov bodo skupno z upravo morala z 
večjim razumevanjem pristopiti k de
l u ter se bolj tesno povezati z okraj
nim sindikalnim svetom kakor tudi ob
ratno. Pomen ljudske tehnike in nje
ni uspehi so pri nas ogromni. Treba 
je že enkrat temeljito prijeti za delo. 
Le tako bomo izvršili naloge, k i so 
postavljene P red nas v izgradnji soci
alizma. 

" 'SEZNAM POROK V KRANJU 
Z rim Jožef, Bled in Polko Ivana, 

Kranj ; Zupane Janez, Voglje in Kalan 
Pavla, Vcklo ; Šuligoj Stanislav, Kranj 
in Bavdaž Marija, Kranj ; VVeisseien 
Jožef, Kranj in Osredkar Marija, Na
šo vče; Raj gel j Franc, Orehek in V i l 
fan Mina, Zg. Bitnje; Bambič Alojz. 
Bobovk in Stanonik Marija, Bobovk; 
Polajnar Franc, Podr. Slatina in Povš-
nar Cecilija, Sp. Kokra ; Golob Ma
tija, Kranj in Poličar Terezija, Kranj; 
Rope rt Jožef, Beograd in Rabič Ma
rija, Šenčur; Gašperšič Jožef, Breg in 
Francelj Marija, Breg; Sitar Alojz. 
K ian j in Jezeršek Helena, Kranj . 

Ob tej p r i l ik i so darovali za socialn 1 

fond din 3130.—. 

FIZKULTURA IN ŠPORT 
NOGOMET 

GARNIZIJA : ŠK „KOROTAN,, 
Kranj Kranj 

5:3 (2:1) 
V četrtek, dne 11. avg. 1949 je ob pol 

18. ur i odigral ŠK »Korotan" ob na
vzočnosti 1500 gledalcev prijateljsko 
nogometno tekmo z enajstorico garni
z i j e , katero j e moštvo garnizije radi ne-
objektivnega sojenja sodnika,- trenerja 
garnizije, beležilo v svojo korist s 5 : 3. 

ŠK „KOROTAN" : ŠK „TEKSTILAC" 
Kranj Varaždin 

3 i 2.(2 : 1) 
Na igrišču ŠK „Korctana" se je v so

boto, dne 13. t. m. ob 17. uri vkljub 
hladnemu, vetrovnemu vremenu zbralo 
okrog 700 gledalcev, da prisostvujejo 
prijateljski nogometni tekmi, katero je 
domače moštvo odigralo s predstavni
kom I. hrvatske lige ŠK „Tekstilcem" iz 
Varaždina. 

Kratek potek igre: Začetni udarec 
imajo gostje, k i z hitro igro in dolgimi 
pasovi po kr i l ih ogrožajo vrata Kran j 
čanov, vendar radi slabega streljanja 
na gol ne dosežejo zaželenega uspeha. 
V 10 minuti se domača enajstorica otre
se pritiska Varaždincev in leva zveza 
Jan doseže vodstvo za Korotan 1 : 0. Po 
prejetem golu gostje niso popustili, tem
več še močneje napadajo Korotanova 
vrata, njihovi streli pa so končali v av
tu ali v rokah sigurnega vratarja Bre-
zarja, k i je čestokrat uspešno interve
niral. V 15. minuti je srednji napada
le t- Mihelčič po lepi koimbinaciji Ina 
Janov predložek povišal vodstvo za K o 
rotan na 2 : 0. Varaždinci so nadaljevali 
s tehničnimi kombinacijami, katerih re
zultat je b i l Bregovićev neubranljivi 
strel na gol iz bližine 5 metrov 2 :1 . 

, V drugem polčasu je ŠK Korotan 
nekoliko popustil, vendar so se napadi 
obeh moštev hitro menjavali. Sodrrik 
je radi prigovarjanja izključil iz' igre 
Jana in od 15 minute igra domače mo
štvo le z 10 igralci, toda Varaždincem 
se vkljub stalni terenski premoči ni 
posrečilo zabiti gola. Šele v 20 minuti 
je leva zveza gostov ušla bekovski ob
rambi in izenačila rezultat 2 : 2. Mo
štvo ŠK Korotana je z individualnimi 
predori prihajalo pred vrata gostov in 
Š tu la r je v 32 minuti iz levega kr i la 
močno tolkel na gol. Vratar plasirane-
mu strelu v kot ni bi l kos. pobral je 
žego iz mreže in s tem je bi l postavljen 
tudi končni izid tekme 3 : 2 za ŠK »Ko
rotan". 

Gosti so pokazali tehnično dovršeno 
igro, toda pred nasprotnikovim golom 
so bi l i radi slabih strelcev premalo od
ločni. Najbolj sta se odlikovala srod
ni i napadalec Breffovič in desni bra
nilec. — Moštvo ŠK Korotan ni nasto
pilo kompletno in igralcem se je po
jave poslane po 20. septembru 1949., 
se ne bodo megle več upoštevati . P r i 
jave se naročajo in vlagajo pri Sekre
tariatu organizacij, odbora II. jugosl. 
tekmovanja reproduktivnih glasbenih 
umetnikov F L R J , Ljubljiana, Mlinistr. 
sivo za presveto. 

znala utrujenost od četr tkove popol
danske tekme s kranjsko garnizijo. V 
domačem moštvu je nastopil na desnem 
kr i lu Bajželj, k i se bo tekom rednega, 
sistematičnega treninga, odigranja moč
nejših tekem in pravilne povezave z 
napadalno trojko lahko prav gotovo 
uveljavil na spomladanskih prvenstve
nih tekmah I. slovenske lige. Desni bok 
Ki to , ki. predstavlja steber obrambe, 
naj opusti igračkanje v kazenskem pro
storu, kajti nepotrebni bekovski drib-
l ingi se lahko za moštvo usodepolni, 
kar se je zlasti pokazalo na tekmi z 
garnizijo. * 
. Sodil je Šegula iz Kranja dobro, ven
dar je bi l preoster v presoji napak, 
kadar je bilo domače ali gostujoče mo
štvo v prednosti. 

ŠK „TEKSTILAC" : GARNIZIJA 
Varaždin Kranj 

2 : 0 (1 : 0) 

STOLNI TENIS 
UDARNIK CRV. ZVEZDA 5 : 3 
Preteklo sredo je bil v Kranju pr i 

jateljski namizno-teniški dvoboj med 
meškima ekipama Crvene zvezde iz 
Beograda in domačega Udarnika. Zma
gala je zasluženo ekipa Udarnika, k i 
je bila sestavljena iz mladincev. Zelo 
dobro igro je pokazal prvak Srbije Vo-
jin Djordjević, ki je prinesel Crveni 
zvezdi tudi vse tr i točke. P r i domačih 
pa je bi l najboljši Gramatčikov. Teh
nični rezultati so bi l i naslednji: Gra 
matčikov : Krstič 2 : 0, Petrovič : D i -
mitrijević 2 : 0, Ahačič : Djordjević 
1 : 2, Petrovič : Krst ič 2 : 0, Gramat
čikov : Djordjević 1 : 2, Akačič : D i -
mitrijević 2 : 0. Petrovič : Djordjević 
1 : 2, Ahačič : Krstić 2:0.-

Tedenska ktaaka 
SPOMINSKI DNEVI • 

21. avgusta 1780. Rojen Jernej K o p i 
tar, znamenit slovenski jezikoslovec. 

DEŽURNA SLUŽBA 
SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

21. avgusta ima službo dr. Hribernik 
Ivan, tel. št. 261. 

DEŽURNA LEKARNA ' 
21. avg. ima službo Mrh. Rauch Metod, 

Titov trg. 
DEŽURNA TRAFIKA 

21. avg. ima službo Mačefad Ana, Je
zerska cesta. 

KINO „ S T O R Ž I Č " KRANJ 
23. do 29. avgusta „Tragični lov", ita

lijanski film. 
KINO „S V O B O D A" STRAŽIŠČE 

23. do 29. avgusta „Čarobni konjiček", 
;t vjetski film. 

KINO ŠKOFJA LOKA 
19. do 21. avgusta „Oni spet vidijo", 

sovjetski film. 
KINO TRŽIČ 

20. in 21. avgusta „Dunajske melodije", 
avstrijski f i lm 

24. in 25. avgusta „Zoja Kosmoden-
janska", sovjetski film. 
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