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Zaključene letne konference osnov. organizacij ZK 
== d b · 

1 
· m ar em delavskem gt-

~ ~o pnpr~v Jene. . Poleg problemov, ki so Se pojav- banju so OSIIlOvne organizacije 
Letne k<tnference osn. org. ZK so bile sorazmerno 1 O edn odn . stenci. Plod lta'ke polirtike pa se 

je že odrazil in tudi dobiva vse 
pozi I:LWlej& izraz v svetu. lJali v vsaki osnovni organizaciji, kjer deluje, se je dale poudarke o ohniniwi miru 

na konferencah razpravljalo še 0 mednarodnem de- v svetu ~otom alktivne mirolju.1:1-
Lavsltem gibanju, o idtejnem delu komt''1'stov kadro- ne koe'ksistence, sodelovanja med 
vanju itd. ' dežel:ami ~ različ;nimi notra;njjmi 

uredirtJVamJ na rrurolJubni koeksi-

Na konferencah se je ugotovi
lo, da člani ZK ne posvečajo do
volj velike Skrbi idejnemu delu. 
Pni tem pa ne smemo pozab
ljalti na IV. in V. Plenum CK 
ZKJ, kalkor tudi na Pismo IK 
OK ZKJ in govor tov. Tita v 
Splitu. Potrebno je, da o tem 
spregovorimo nekaj besed, ki jdh 
navaja III. Plenum CK ZKJ. 
»Idejno politična delovanja Z'K 
ne sme slabi ti. ampak m<Yra ne
nehno naraščati z ra'ZNojem ne
posredne socialistične demokraci
je. Decentralizacija v upravlja
nju družbenih zadev neogibno 
terja, da sta.Jono UJpoštevamo os
novne težnje in smer socialismč
nega gibanja družbe, terja ide-jno 
enotnost kQI11JllJ1.istov o vseh veli
kih načelnih vprašanjtih in enot
no usmerjanje zavestiile družbe
ne alkcije.« 

Osnovne organizacije so spreje
le gotove Sklepe v idejnem i.2Jpo
polnjevanju korrnunistov. Mnogo 
je bilo govora o obvezmostih vsa
kega komuni.Sita, da se zavzema 
za to, da bi v vsalkem konkret
nem primeru našel naj'bo11j5e re
šiwe, prl tem pa se boriJ na de
mdlcr-atičiil:i način proti zaostalim 
nazorom, malorrn~ stihiji, 
cehovski zabulb1jenos1Ji, lokalizmu 
itd. 

O poliotillti kadrovanja v član
stvo ZK so osnovne organizacije 
raZJPravljale, da kažejo dejstva, 
da je treba storilti nujne ukrepe, 
da bi zagotovili naravno rast v 
ZK. 

Poudarjeno je, da morajo biti 
merila za sprejem talka, kakršno 

(Nadalj. na 2. str.) 
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LET.OS PRAZNUJEMO 20. OBLETNICO USTANOVIT 
VE SOCIALISTICNE JUGOSLAVIJE. ZGODOVINSKEGA 
29. NOVEMBRA i943 JE BILA SOC!ALISTičNI JUGOSLA
VIJI zAčRTANA POT. BODOčEMU RAZVOJU, ISTOčAS· 
NO PA JE BILO 0BRAčUNANO S STAR!M SISTEMOM, 
KI JE BIL POVSEM NASPROTEN IDEJAM REVOLUCIJE. 

OSTALEM DOGAJANJU NAM KAžEJO, DA JE NA~A POT ! 
V SOCIALIZEM PRAVILNA. MARSIKDO OBčUDUJE NA· : 1 

~O SOCIALISTI CNO DEžELO, ~E POSEBNO DRžAVNIKI : 
RAZLICNIH DEžEL, KI SO NAS OBISKALI, SI NE MO· : 
REJO PREDSTAVLJATI, DA. JE VSE TO KAR IMAMO ! 
RESNICA, ~ELE OB KONKRETNEM VPOGLEDU V DE· : 
JANSKO STANJE SE PREPRICAJO V RESNICI. : 

TAKE REZULTATE SE DA DOSEči LE V MIRU IN ! 
KOEKSISTENC! MED NARODI. PRAV NA TEM PODROč- : 1 

JU PA IMA NA~A SOCIALISTičNA JUGOSLAVIJA VIDNO : 
VLOGO. O TEM PRičAJO OBISKI MAR~ALA TITA V DE- ! 
žELAH AZIJE, AFRIKE I N LATINSKE AMERIKE, KA- ! 
KOR TUDI IZJAVE NA~IH NAJVIDNEJ~IH PREDSTAV- : 
NIKOV PRED ORGANIZACIJO ZDRUžENIH NARODOV. : 

PRAZNOVANJE DNEVA REPUBLIKE JE POSTALO : 1 

SIMBOL PRIDOBITVE NA~E SOCIALISTičNE .FEDE· : 
RATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE. : 1 
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SOCIALISTičNA REVOLUCIJA V JUGOSLAVIJI JE 
POVSEM USPELA, S čiMER SO BILI DANI VSI POGOJI 
IZGRADNJE NOVEGA SISTEMA IN NOVIH ODNOSOV 
MED LJUDMI. NAPORI, KI SO JIH VLOžiLI VSI BRAT· 
SKI JUGOSLOVANSKI NARODI, SO KMALU RODILI SA
DOVE. SISTEM KAKR~EN JE DANES PRI NAS, GA JE 
BILO MOGOčE ZGRADITI LE Z ZAVESTJO V DUHU 
MARKSIZMA IN LENINIZMA. V IZGRADNJI TEGA SI· 
s ·TE MA, SO SI DELOVNI LJUDJE PRIDOBILI ZNANJA IN 
IZKUšENJ, ZARADI TEGA SO JIM BILA ZAUPANA V 
UPRAVLJANJE TUDI VSA PROIZVAJALNA SREDSTVA. V 
POGOJIH DELA SAMOUPRAVNIH ORGANOV SO BILE 



(Nadalj. s l. str.) 
je postavil III. Plenum CK ZKJ. 
Organizacija ZK je usmerjevalec 
al<Jtivnih in odgovornih družbeno 
političnih delavcev, ki jih pove
zuje idejrna enotnost in s samim 
vstopom v ZK prevzamejo nase 
večjo obveznost, ne da bi zahte
vali kakšne privilegije. 

V gospodarsk.ih organizacijah 
so osnoWle organizacije obravna
vale uspehe in neuspehe gospo
darjenja. U~ovilo se Lje, da ko
munisti premalo ra7lPravljajo o 
merilih gospodarjenja, to se pra
vi o .produkti'VInootir rentabilnosti 
in ekonorttičnosti. To pa so vse
kak'Or velike nepraVlilnosti, ker 
zaradi tega v nekaJterih gospodar
skih organizacijah hitreje nara
ščajo osebni dohodki od produlk
tiv:nqsti. 

Ugotavlja se, da nelkatera pod
jetja l1liimajo urejene kadrovske 
politilke, poliJtike štipendiranja 
itd. in zato se pojavljajo prohle
rnl tehnične inteligence, dalje v 
zvezi s tem nimajo urejene teh
nološke posboplke, perspekrtri:v:ni 
plani so sestavljeni površno in 
podobno. Vse to je posledica, ker 
ni strdkiovnega kadra. 

VeJii.ko se je razpravljalo o sta
tutih, 'Pfehodu na 42-urni dela'V
nik, o pravil.rrillci.h čistega in ose
bn'ih dohodkov. Pri vsem tem se 
je ugotovtilo, da kom1lil1isti pre
malo rešujejo probleme in da bi 

morali dajati nove, boljše, pra
vilnejše predloge v rešitev sa
moupravnim organom. Zavedati 
se morajo tega, da morajo biti 
Mani ZK idej.ni usmerjevalci or
ganizacije v podjetju. 

OSI!lovne organizacije v dTuž
benih slul;bah in ustanovah so v 
glavnem obravnavale o delu ko
m1lll.istov pri izdelavi staturov, o 
šolsk'ih refomnah, sestavi učnih 
načrtov, o dellitvi osebnega do
hodlka i1ld. Za izdelavo statutov 
so komurusti zaiVzeli stal~šče, da 
morajo biti iLJClelani v naj'kraj
šem času. Komunisti, ki bodo de
lali v komisijah za priJpravo 
predosnutka statuta, morajo nuj
no slkrbeti, da statut uzakoni vse 
delo, pa naj 'bo to v ustanovah 
ali družbenih službah. 

KomUJnisti v pedagook:ih služ
bah so govorili o nepravilnostih, 
ki se kažejo v nagrajevanju po 
delu. Napake so bile v tem, ker 
se niso iskale možnosti takega 
pravilnika, kjer bi bila jaSIIlo pd:. 
kazana delitev gibl'jrivega dela. 
Komunisti bodo morali v bodoče 
aktivneje sodelovati pri sestavi 
stimulativnejših pravilnikov, kaj
ti komUillisti se morajo zavedam, 
da je nujno preiiti na plačevanje 
po opravljenem delu. 

Vaske in terenske osnovne or
ganizacije so raZI3ravljale o do
sedanjih pomanjk1jivostih delo
vanja 'k<Jillll\ll1lis.tov na terenu in 
da morajo v prihodnje pristopiti 

k bolj akti'V'!lemu delu in to pred
vsem v družbenih <rer po.litiič:nih 

organizacijah. Terenske in vaške 
osnovne organizacije so zavzele 
&tallišče, da v prihodnje več ana-

li2'lirajo o delu vsakega posamez
nika v d;ruž;benih organizacijah. 
Clani ZK bi se morali več Zani
mati za probleme na terenu in P<> 
ta!klih V1prašanjJih sklicevati akti
ve komunistov, da bi se hitreje 
odstranilo napake. 

ZiF 

Zdravstveno varstvo v občini 
V skrbi za zdravje delovnega 

človeka vlaga dru:bbena skupnost 
ot~romna sredstva za stalno raz
š{rjanje materialnih temeljev v 
zdravstvu. Skladno s svojo funk
cij o v našem družbenem sistemu 
je prevzela komuna vso . odgo
vornost za organizacijo zdravst
vene službe in zdravstvenega var
stva. V pristojnost občine je da
no odločanje o vseh vprašanjih 
nadaljnjega razvoja zdravstvene
ga varstva in izvajanje splošne 
politike na področju zdravstva. 

Z utrjevanjem zdravja, z izva
janjem splošnih higiens!Wl ukre
pov, s preprečevanjem obolenj, 
z odkrivanjem in odstranjeva
njem vzrokov obolenj, s sistemat
skimi pregledi, nadalje z zdrav
stveno prosvetnim in vzgo.ipim 
delom bi se stroški za kurativna 
zdravstveno varstvo močno 
zmanjšali. 

nastajajo nove potrebe, nova 
zdravstvena problematika, ne sa
mo za zdr?-vstveno službo, am
pak tudi za občino. Zato so go
spodarske organizacije moralno 
dolžne upoštevati vse sploone 
preventivne ukrepe za zdravstve
no varstvo. P.rav posebno pa so 
zavezane financirati preventJi.vne 
dejavnosti, ki so v neposredno 
korist članom delovnega kolek
tiva. 

Za izvedbo vseh teh nalog mo
rajo biti na razpolago potrebna 
finančna sredstva in biti na raz. 
polago tudi potreben strokovni 
kader. 

Pogleimo kako je s kadri v na. 
ši občini. 

Zahteve za doseganje plana za leto 1984 

Občina skrbi za razvoj preven
tivnih dejavnosti v zdravstvu, 
kar pomeni v končnem efektu 
zmanjšanje obolelosti in umrlji
vosti ljudi, povečanje delovnih 
sposobnosti in storilnosti obča
nov, za zboljšanje higiensko teh
ničnega varstva delavcev pri 
delu. 

Trenutno opravljajo zdravstve
no službo štirje zdravniki sploš
ne p:rakse in dva zobozdravnika, 
kar je občutno premalo. Zanimi
vi so naslednji podatlci. V Jugo
slavij.i pripada povprečno na ene
ga zdravnika 1600 prebivalcev, v 
naši republilci pa na enega zdrav
nika splošne prakse 1100 ,Prebi
valcev. 

Poglejmo pa podatke za našo 
občino. Ce upoštevamo, da šteje 
naša občina 14.000 prebivalcev, 
odpade torej na enega zdravnika 
nad 3000 prebivalcev, kar visoko 
pre.sega zvezno in repubJ.iško pov
prečje. Na enega zobozdrav:ni.ka 
pa pripada 7000 prebivalcev. 

Ce analiziramo gospodarski 
rezultat našega podjetja vidimo, 
da smo v letu 1963 kar dobro 
gospodarili, saj se predvideva, da 
bo proizvodni plan realiziran z 
140,2 %. ~kar je vsekakor · lep 
uspeh. Spričo sprejetega proiz
vodnega plana za leto 1964, ka
teri predvideva bruto proizvod
n1o dve milijardi in pol ali po
večanje proizvodnega plana na
pram letu 1963 za ca. 90 .%, ter 
predvideni realizaciji za ca. 35 .% 
pa bo potrebno veliko več napo
rov posamezneg.a člana kolektiva, 
pa naj bo to na katerem koli 
delovnem mestu, če hočemo do
seči zastavljen proizvodni plan. 

Kot .vidimo .se bo potrebno 
energično spoprijeti s problemi 
in težavami, da bomo izvedli to 
kar smo si zadali. Predvsem bo 
potrebno nabaviti, oziroma. do
polniti pomanjkljiv in zastarel 
strojni park, kateri je delno že 
izrabljen ali pa ni več ekonomi
čen. Nujno bd pristopiti k izde
lavi kombiniranega orodja, v ka
terem bi bilo združenih več de
lovnih operacij vsaj ·za izdelke, 
kateri se delajo v velikih nakla· 
dah in mehanizirati čim več roč
nih del, ker le na ta način je 
možno doseči večjo proizvod'l}jO. 

Ker je pravoč!lsna nabava su· 
rovin zelo važen faktor za nemo
ten potek proizvodnje bo potreb
no, vsaj v kolikor razmere ·rdo
]lUSčajo, polagati temu več pozor
nosti, ravno tako galvanski obde
lavi posameznih sestavnih delov. 

~-~-------------
Ber!!e i~_ d2P._isujte 
v ufas NotranJske 

Za pQvečanje proizvodnje je 
zelo važno . da se povečajo serije 
posameznih izdelkov, vsaj v ko
likor so dane· možnosti, ker več
je serije omogočajo večjo in eko
noptičnejšo proizvodnjo. 

Tu je _podanih le nekaj aktu
almn. problemov s katerimi se 
bomo srečavali v1 prihodnjem le
tu, v lcolikor se ne bodo pričele 
že takoj .sistematično reševati. 

Splošna ugotovitev je, da pre
ventivno zdravstveno delo za
ostaja za kurativndm delom, če

mur bodo morali pristojni orga
ni posvetiti še več pozornosti, da , 
bo ta dejavnost dobila svoje me
sto in da bo pravilno vredno· 
tena. 

Z obstojanjem, z ustanavlja
njem in povečanjem gospodar
skih organizacij, zlasti večjih, 

Poleg tv·.--an;te ,.~,REST« gradi S GP »GRADišCE« Cerlmica mo

deren 16,-stllJll>Vanjsk.i blok. Z deli so začeli jese~, vendar jim 
bo z dobro organizacijo uspelo v nepolnih treh meSecih o jekt po
kriti. Uporabljen. so sodobni gradbeni materiali, kar om !l"ča še 
hitrejše n.apredo."anje. Objekt bo veljal okrog sedem milijo
nov dinarjev. Ker Lesno-industrijski kombinat »BREST« zeto 
trebuje stanovanja, bo SGP »GR.I\DISCE« predalo obje 
že v mesecu maju prihodnj.ega leta. 

že ti podatki nam kažejo, da 
bodo pristojni organi morali do· 
biti v občino čimprej še dva 
zdravnika splošne prakse, od ka
terih naj qi eden opravljal pred
vsem preventivno službo, k aj ti 
voditi nas mora načelo, da .ie 
bolje preprečevati ·bolezni kot jih 
pa zdraviti. 

Iz poročila za I. polletje 1963 
je razvidno, da je hi1o v naših 
ambulantah opravljenih 6241 pr· 
vih pregledov in 15.043 ponovnih, 
skupai torej 21.284 pregledov. 

Protituberkulozna služba je 
opravila 1663 pregledov. V P O· 

svetovalnice pa je prišlo 1807 že
na. v otroške posvetovalnice in v 
dispanzer je prišlo 1910 otrok do 
6 leta starosti, v šolski dispanzer 
pa. 970 otrok. 

Patronažna služba ima pod 
nadzorstvom 1498 družin in je 
bilo skupaj v I. polletju oprav
l.ienih 1736 obiskov. babiška služ
ba na .ie opravila 2393 obiskov. 

Za zboljšanie zobozdravstvene 
slu7.be v Zdravstvenem domu 
Cerknica je potrebno urediti uro
store za ordinaciio, saj je 70 % 
opreme že nabavljene. Potrebno 
.ie ob tej priliki poudariti. da je 
ooremo nabavil kolektiv tovarne 
Brest in jo izročil Zdravstvene
mu domu, za kar zaslum vso po
hvalo. 

Vprašanje tore.f nastaia, kako 
za~arantirati občanom še bol iše 
:;o:nravst.veno varstvo in kako no
jačati preventivno dejavnost .. Nuj. 
no je torej, da prideta v občino 
čimprej potrebna zdravnika, to 
pa bo možno le tedaj, ko bodo 
preskrb~iena za zdravnike po
trebna stanovanja. 
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Družbeno- gospodarska problematik 

gospodarjenja z zasebnimi gozdovi 
Osnovna :zmač:ilnost celotnega 

našega gOSIXJ9arsikega ra:zJVoja v 
zadnjem obdobju je V7JPO(ibuja
nje neposredine ekonoms-ke zain
teresiranosti osnovnih proizvajal
nih enot in njenih organov delav
skega wpravljan•ja za razNijanje 
proizvodnje v Skladu z družben·i
mi .illlteresi. Potrebno je, da se 
mora takšen razvoj odrazi.ti tudi 
v goroarsbvu, kljer so zaradi po
sebnega :zmač.aja te goopod.ar-Ske 
z;w-stri, do nedav;nega še vedno 
prevladiovali . a.dirnkl.istr~tri~o
upravni posegt v gospodarJenJU z 
gozdovi. 

Cedallje večje in zahtev!11ejše 
potrebe po lesu določajo spre
membe z dosedanjim načlinom 
gospodarjenja v zasebnlih gozdo
vih katenih ni mogoče prepu
stiti posamezniklu, ampak so 
družbeni ninteresi za na~predelk: in 
dvig proizVodne =ogljivosti. 

V naši obči.nri. je cca 25.500 ha 
površin zarasliih z .gozdovi, od te
ga je cca 16.000 ha pr1vatne~ 
sektorja. SLP gozdov Je toreJ 
37%, če preanaliziramo proi·zvod
no ZJmOg1j~!Voot gozrlov, u.gotoVl
mo da dajejo dru2ibeni gozrlovi 
Sk~aj ravno toliko leme mase, 
kailooT privatni, čeprav po povr
šini obsegaljo polovico maruj ha 
od privatnih gozdov . Tako lahko 
ugOitovimo, da je na zasebnem 
sektorju neracionalno izJkorišča
nje gozrlov. Da bi se doseglo smo
trno gospodarjenje s privatnrimi 
gozrlovi, se je pristopilo k ·pod:ru
ža!bljan-jru gozdlne pro:izvodnje. Za 
podružaibljanje gozdne proizvod
nje je nujno potrebno .i:meti eiko
nmnLSike pogoje, dovo~j strolkovne
ga kadra- in tehnične apr€1Illljeno
sti. NOSiilca podružab1ja;nja goz
dov na območju naše občine je 
ObčinJSlka skupščina sprejela 
sklep, da se pooblasti Go:zrlno go
spoctavst!Vo Postojna. 

Zaradi splošmih potreb našega 
gospodarstva v tej smeri je bila 
11arE!kovana nujnost ra:zJVoja, !ti 
so gospodarstvu po vrSiti let več 
ali manj normalnega napona v 
iaJkoriščanju gozdnih fondov po
stavile prEd izredne proi.lzvodlne 
zadol.žJitve. Nadaljhje mož:nosti in 
pogoje je nakazal novi zakon o 
gozrlovih za Viključeva~nje zaseb
ne gozdne proi.zJvodnje v načrtno 
gospodarjenje, seveda pa zahlteva 
tailmna naloga USIIllerjanje celot
ne blago•vne realizacije gozdar
stva, ne glede na lastništvo goz-
dov. -

Dosedanj1 dosežk·i pri VikiJ.~uče
va;nju gozdnih zasebnih gozdinih 
prOiizvaijalcev v organizira~no 
družJbeno- proi.lzvodnjo - kljub iz.. 
rednemu gospodarskemu poudar
ku te naloge so ;nezadovolji•V'i. Za
to se nalka;ruje potreba po pospe
š·emem nadaljevanju te akci·je. 
PodTtJJŽabl>janje zasebne go:zrlne 
proizVodnje predistaJVJ.•ja slklup.no 
nalogo vseh dvužbeno političnih 
organ:izacij v olbčin!i .illl gozdne 
gOS/P(i)darske organi'Zacije, kot no
silca .iJn organli.retorja podružab
ljanja. Podružablja1r1je zasebne 

.;. go2'ldlne proizvodnje mora teme
it ltj!itli na vključevanju celotnega 

.1 . gospodarjenja v orga;nizirano 
. druž'beno • proizvodn•jo. Pod ' go
spodarjenje z goLJdovi pa se sma
trajo vse fa'Ze dela v gozdni pro-
izvodhj·i od semena do blagovne 
realizacije . 

T-orej vedno večje potrebe po 
::-su ·predl>ta•vljajo pred gozdar-

st!Vo izredno težko nalogo, kako 
vs!k:laditi proizvodno =ogljivost 
gozdov z vedno večjimi zahte-
'Vami lesnega trži.Sča. Zaoo 'pa 
predJvtideva perspekrt.ivni plan in
tenzivnejše gojenje in izkorišča
nje !Prirodnih gozdov. Ta naloga 
pa se seveda mora nanašati na 
vse goroove, ne oziraje se na 
sektor lastništva, saj celotna 
zanogljli.'Vost naših gozdov komaj 
zadovolduje vedno večjo potro
šnjo lesa zaradi rastočih potreb 
predelovallne industrije po lesni 
surovim. 

Ra2Jum[jivo je, da ob takšni si
tuaci•ji stopa vedno močneje v 
ospiedje tudi gospodarjenje z za
sebari!rni gozdovi, ki morajo kljub 
pr!i.Natnemu lastništvu, enako kot 
ostta;i.i gozdovi služiti ši.rš.:iJm 
druilberrim inlteresom in jih za
to ni mogoče odtegni1Ji družbeni 
skrbi za napredek in načrtno go
spodarjenje. Ra7Jt.LIThljivo je, da je 
novli republiški zakon o gozdovih, 
na pod.l.agi pooblastil temel~nega 
zakona, posvetil zasebnim gozdo
vom posebno pozornost ter na 
podlagi že ustvaTjenih pogojev 
za.č.rtal nove možnosti za uvaja
nje napredinejših oblik gospodar
jenja z njimi. 

PrelQIITIIIl.ico v tem orziru pred
stav'fja novi temeljni zakon o go-
ro"OV!ih, ki gospodarjenje z gozdO-
vi rv celoti zaupa gozdnogoopo
dar.slkim wgani~cijam, odnoono 
njilhovim delovnim koiektirvom, s 
tem, da jih s svojimi določi'li 
h!krarb.i zadolfuje za smOCr}no go
spodarj€n'je z goroovi v l!iljru o-
hranitve gozdov in povečanje 
'!11jenih donosov. Pri uveJ.ojavl·ja
njou taik\šnih načel zakon seveda 
ni mogel itli. mimo gozrlov v dr
žarvlijanslki lastm:ini, <ki kJ.j:uh za
sebnemu lastništvu morajo ena
uro !rot družbeni ·gozcLovi služiti 
goopodar&killll .illl d.lugim koristim, 
lci j!i.h · siklup!I1ost pričakuje od goz
dov. 

S pogodibeln.imi dogovori je 
možno zajeti we faie zasebne 
goZJdin.e proimodnje ter zavaTo
vati d!ružbene interese nad to 
;proi.zVodinjo. Pri tem pa za gozd
no g051podarsko orgaruzaci.Jo ni 
bistvenega pomena, če bo iastm.i!k 
svojo pravti.co do lastJn.ega sodelo
van·ja v proiZNodnji uveljavljal v 
večj!i. ali manjlši meri, iker se pač 
ita:k ob!Vcie, da bo .svoje <ielo 
opravljal pod strokoV!Ilim nadrz.or
stvom, I).jegovi dohod!ki iz gozda 
pa so tudi pogodbeno regu.brani. 
Zaradi rarorobljenosti gozdne 
poos€Siti pa bo gozx:lno gOSipodar
stvo v mnogih primepi.h celo za
interesirano nad so<ie'J.ovanjem 
laslt:nilka pri .sečnj:i, izdelavi in 
spravilu, kjer je njegova proiz
vodn:ja ~z 2l!latnih razlogov ce
nejša. 

V dosedanji praksi v drugih 
obč:inall so se urveljaV'ile le p!l'Ve 
oblilke podiružabljanja gozrlov v 
dolgoročnih pogodbah o proiz
vodinem sodelovanju. V teh dol
goroOnih pogodbah pa morajo bi
ti polno določene pravice in dolž
nosti obeh pogodbenih strank. To 
za gavctno gospodarsko organiza
cijo pomeni pomembno tazširitey 
druržJberiega poseganja v gospo
dar-jenje s privatmimi gozdovi še 
na izkoriščanje gozdO!V, s čemer 
g<m:lalo gospodaTstvo posta~ne or
garuizaoor celotnega proizvQdne
ga IPI"ocesa po najsodobnejših 

strokovnih in ekonomskih nače
lih. Za gO'Zldnega lastnika pa se s 
pogodbami zagotavljajo pravice, 
ki po določilih zakona izhajajo iz 
zasebnega lastništ!Va. Le na tako 
zasnovanih pogodberuih odnosih 
bo v celoti zagotovljen dvig pro-
:im"odnje v zasebnih gozdovih, do-
hodE!k privatnih lastmikov iz goz.
dov pa bo v skladu z našimi 
družbenimi načeli odvisen le od 
prilpadajočega dela cene lesa na 
panju in nadomestila za efektiv
no p~ačano delo. 

POGODBENI ODNOSI 
MED LASTNIKOM GOZDA IN 
GOZDNIM GOSPODARSTVOM 

POSTOJNA 

Od!kazovanJje po sečnith dovo-
}jerujoih se bo odvijalo tako, da 
bo laslt:nik gozda predhodno pi
Siffieno obveščen o dinevu in času 
odlkazila. Pregled sečišča se bo 
opravil takoj po izvršeni sečnji, 
da !bomo lahko pomagali PTi kro.
jenju lesne surovine in evti.den
tirali lBSillo maso, ki bo napadla. 

Glede n.a možnosti tesnejšega 
proiZNodinega sodelovanja, ki bo 
v korist taiko lastni•kn.i gowa, ka
kor go:zx:Lnemu go.spodars tvu, se 
bodo sklepale pogodbe o pi·oiz
vodnem sodelovanju. Ker je 
možnih več načinolV, navajamo 
najva2inejše pogodbe iniz'l1jdh iz
virajoče ob!Verzmostioi in ugodnosti. 

I. DOGOVOR Z DOLGOROčNIM 
SODELOVANJEM 

To velja za določeno obdobje. S 
tem. prenaša lastnik gozda pra
vico gospodarjenja na GG. 

Obe pogodibeni strarrka se do
govorita, da bosta sldadino z do
ločili zalkona o goroovih sodelo
vala pni izvajanju del po g"ozdlno
gOSIPodarskem načntm. Gozx:lno 
gOOpodaTSka organizacija bo'. 0-
pra'Vl:jala zlasti nasledinje dejav
nosti: goj1tvena dela perspektiv
no in letno načrtovanje vseh 
gozdno gospodar5ki.h dejavnosti, 
gozdono varstvena dela, na~va
nje ter gradinjo in popravilo 
gozdinih poti in staV'b, sečnjo, 
spraJVilo in prevoz gozdnoih sor'ti
mentov, prodajo gozdnih sarm
men to!V in gozdnogospodarsllro 
evidenco. 

Pri izvajanju navedenih dejav
nooti ima lastnik prednostno pra
vico do sodelovanja z lastnimde-
lOiffi ali svojimi sredstvi ob ena
tkih splošnih pogojtih, vendar mo
ra priglasiti svoje sodelovanje v 
roku, ki ga razpiše gozdnogOSipo
darska organizacija. Ce lastmoi'k 
pri iwajan~u del ne sodeluje, po
skrbi za njri.hovo i!zvršitev gozd
nogoopodawka organ!i.Matj~. Za 
sodelovanje in za les iz njegove-
ga gozda pripada lastniiku obra
čunski :zmesek, ki V1ključuje tudi 
predpisani del cene na panju, to 
je najmanj 50% prodajne cene. 
Last1lnilk gozda ima praVico do le-
sa za domačo uporabo, za popr~ 
vila in za drva v okviru zan.ogljd
vostli. gozda in skiJ.adno z določili 
občinskega organa za gozdarstvo. 
Vse dbveznosti glede prispevtkov 
od wse'kanega lesa in lasVnikove
ga gozda" ·za gozdni siklad opre!VZa
me gozdnogospodarska organiza
cija, razen lesa, 'Ici je d.oločeh za 
domačo uporabo po določitvi pni
stojnega občinskega organa za 
gO'Z'Cia:rstvo. Davek plačuje lastln!ilk 

gozda GG n;lo,ra lastn:iJ!ta vna
prej obve§čati o de,ltih ~ njeg~ 
vem gozdu in ga vabiti tudi k 
izan.eri. Dogovor velja tudi za mo
rebitlme praVDe nasledbike obeh 
pogodbenikov. "" 

II. POGODBA O SOJ? ELO V*
NJU PRI GOSPODAR.mNJU ~ 

GOZDOVI ZA ENO LETO -
Ta pogodba je s'kil.enjepa meq. 

lastnikOiffi go:zrla fi gOzxinogOSipo
darsko organioiaai!i,o, )t;Je.r bo la&t
nik gowa naveq.eno koliičino lesa 
odi:lajal na panju, Posekal in ~
delal, spravil in ga izvo~ ,dq ka
mionske ceste, dosiav1l 1ranko 
žaga ali žele~šlka p<>~>taj~. Pri 
delu se bo iastmik ravnal po ve-
ljavnih predpisih in po na~h 
gozdnogospodarske org~ClJ~· 
Gmldnogoopoda:rska orgaJuzaClJa 
bo za enoto sortimentov glede na 
mesto oddaje izplačala lastmitku 
določeno ceno. 

III. ZAKUPNA P,OGODB~ 

Lastmitk go:zrla prepusti svoje 
goroove za daljšo dobo v gospo
darjenje gozdnemu obratu. Na 
tej osnovi se dogovori o višini 
zakupnine, ki je odvisna od les
ne zaloge in lege gozda. Lastmik 
gozda se v tej pogodib1 lahko ob
veže, da bo doloeene faze dela 
.še .naJprej opravljal sam, p~·av 
tallro lahko dobi tudi les za last
no pora~bo, seveda v ~šo.illli :mnog
ljivosti goLJda in odqb,rene koli
čine. Gozdni obrat pa mor.a v 
teh parcelall gospodaTiti v o.kvi.I:u 
gozdnogospodarskega nač.rlta po 
nače!liu dobrega g05poda.rtjenja. V 
zallrupno pogodibo, 1ti je sk.loojena 
za več klot pet let, odpade dohod
nina za parcele, ki so damf v za
kup. 

IV. IZROčiLNA P.OGODBA 

Tukaj laStnik. g9Z(la ~ g?Z
dove gozdneinru o\)I:atu, da· si iz
govori določene Q<J,jatve. · Višitla 
dajatev se izra~a' ·na: pooplagi 
vrednostli. gozdov hi. za sečrilo zre
lega lesa. lzročtitelju &x"e n~dalJe 
praVlca do SlffiTti, aa mu pxev
Wnnllk dovoll poS.e.K ,fl?t.reone Ko-
lic.IJle lesa re pruner pO'L.ara ati 
drugih elemen ta:rruh nezgod, ~a 
poslopjih domač1je izroc:ltel.JB; .I..Z 
preWJetah gozdov 'ali drug:m goz;
d.ov po muumalni cem na Pai1Ju .. 
Ta pravica se poracuna v ~
niJn.:i v določenem :zmesKU, ko11kor 
je blila vrednost lesa. 

V. DARILNA P~BA 

Lastn:ilk gozda darud~ s;voje go
zdove goZd.!hemu obratu v uraJnO 
last - brezJPlacno. V tem J?rime-: 
ru IPOOtane prost davč:nih Or:wi:!z.
nosti · za gozdove. b~toJa še oO
l.Dka, ko Las!Inik poda izjavo o 
opustitvi lastninske p,raV1ye. V 
tem · primeru 'dobi taiko zem!jtišče 
v last ' gozodno gOsi>Qd~'stVo, Če 
gre za gO'Zldne parcele. 

VI. KUPOI;'ROD,AJNA 
POGODBA ~ 

Možna je turu ta olilika, tako 
da se napravi kupoprod~fna po
godba med lastnikom ion gozdlfo-
gospodarsko orgqnlZacijo, v lfo-
li'kor bo imela gozdnogospodar
ska organizacija dolOčena sred-

(Naclal,j. ~a. *- ~,) 



Kako smo gospodarili v 10. 
mesecih letošnjega leta Novi proizvodi v prifwdnjem letu 

Vsak delovni kolektiv stremi 
za tem, da proizvede čim več ma
terialnih dobrin, kajti samo te 
lahko zadovoljijo materialne po
trebe, ki so iz dneva v dan večje. 
Tega se dobro zaveda kolektiv 
»Kovinoplastika« Lož, ki v na
šem plansko-blagovnem gospo
darstvu vsako leto uspešno rešu
je postavljene naloge, kljub te
mu, da dela podjetje v težkih po
gojih, saj se odvija proizvodnja 
v nekaj obratih po Loški dolini, 
ki so samo zasilno preurejeni za 
namene proizvodnje. Toda če po
gledamo uspehe gospodarjenja 
»Kovinoplastike« Lož v •letošnjem 

Plačana realizacija 
Drugi dohodki . 

~aterialni stroški .. 

Dohodek: 
15 % federaciji . 

Cisti dohodek: 
Prispevek od izred. doh 
Oseb. doh. v plač realiz. 

Cisti dohodek za podjetje: 

Za podjetje je seveda najzani
mivejše vprašanje obsega »pri
gospodarjenih« sredstev npr. či
stega dohodka, saj zajema ta 
ekonomska kategorija tisti del, 
ki odpade na bruto osebne do
hodke delavcev. Višina dejansko 
izplačanih bruto osebnih dohod
kov je v letošnjem letu znašala 
336,257.000 din. Na tako hiter po
rast čistega dohodka je poleg 
ostalih činiteljev delno vplivala 
večja rentabilnost in ekonomič
nost poslovanja, saj je narastel 
v primerjavi za isto obdobje v 
lanskem letu za 112 %. 

Podjetje si vztrajno prizadeva, 
da bi še bolj povečalo fizični ob
seg proizvodnje, vendar pa ker 
temelji nadaljnji razvoj podjetja 
na povečanju osnovnih in obrat
nih sredstev na eni strani ·in na 
povečanje zaposlitve delovne sile 
na drugi strani, mu bo to uspelo 
v znatni meri šele z zgraditvijo 
nove tovarne, saj so za dvig pro
duktivnosti potrebna tehnično 
bolj popolna proizvajalna sred
stva ter izšolani kader. 

Družbeno - gospodarska 
problematika ••. 

(Nadalj. s 3. str.) 
stva v ta namen. v vseh nave
denih pogodbah bo gozdni obrat 
vodil posebno evidenco in sproti 
obveščal davčne organe o nasta
lih spremembah, tako da se bo 
odpis dohodnine čimprej izVršil. 

Pogodbe o dolgoročnem sodelO
vanju bodo sklepali revirni vodje 
in delovodje, podpisoval pa jih 
bo vodja obrata. V kolikor bo šlo 
tudi za spremembo lastninske 
pravice, se bo moralo podpise o
veriti na sodišL'U. Za vse vrste in 
kategorije lesa, potem cene za 
določeno delo . lastnikov gozdov, 
ki bodo šli v kooperacijske odno
fiC z Oozdnim gospodarstvom PO
stojna, bo imel revirni vodja, de-· 
Jovodja in oba iozdna obrata. 

letu, ugotovimo, da je podjetje v 
celoti doseglo svoj letošnji plan 
že 15. septembra in ga do konca 
oktobra preseglo že za 16 %. Po 
dosedanjih rezultatih sodeč, pa 
lahko pričakujemo, da bo dose
žena letna realizacija v znesku 
1,850 do 1,900 milijonov din in bo 
znašala prekoračitev plana 600 
milijonov din, odnosno bo ca. 800 
milijonov din večja kot lansko 
leto. 

Uspehe lO-mesečnega gospodar
jenja nam bo najnazorneje poka
zala naslednja tabela razdeJ.itve 
dohodka, v primerjavi z istim 
obdobjem v lanskem letu. 

1962 1963 

660,000.000 1,285.000.000 
7,500.000 4,500.000 

667,500.000 1,289.500.000 
382,000.000 728,000.000 

285,500.000 561,500.000 
41,000.000 84,000.000 

244,500.000 477,500.000 
13,071.000 44,663.000 

157,000.000 275,920.000 

74,429.000 156,917.000 

Z namenom, da se kolektiv približa gibanju tržišča od

govorne službe stalno spremljajo razvoj dogodkov in pri

pravljajo temelje za osvajanje novih artiklov. 

Asortiman gradbenega okovja imamo že tako širok, da 

bomo v prihodnjem letu le v manjši meri pristopali k osva

janju novih izdelkov. število novih izdelkov iz tega področ

je se bo predvidoma gibalo okrog 10. 

Za smotrnejši izkoristek obstoječih st.'·ojnih naprav pa 

pripravljamo avtomatizacijo proizvodnje nekaterih izdelkov 

iz področja gradbenega in pohištvenega okovja. 

Največ novitet se predvideva v predelavi plastičnih mas 

insicer posebno pri izdei{iiji/armacevtske embalaže ki je 

eden najzahtevnejših proizvodov glede namena uporabe. Ta 

embalaža je izdelana specialno po zahtevah kupcev in sko

raj vedno v višini naklad, ki so potrebne, da se pokrijejo 

potrebe domačega trga. 

S predvidenim uvozom specialnih strojev za predelavo 

plastičnih mas se nam bo odprlo novo področje, stopili bo

mo na nezorano ledino in kolektiv se bo spoprijel z novimi 

problemi. 

Rezultati tega dela pa se bodo pokazali koncem prihod

njega poslovnega leta .in ti rezultati bodo pokazali ali smo v 

tem pogledu pravilno zastavili predvideno pot. 

Gradnjo no objektu nove tovorne uKovinoplostike" Lož 
Ceravno je bilo zadnje dni 

precej deževno vreme, ki je ovi
ralo normalen potek dela na 
gradbišču, je kljub temu delo 
naa>redoval'O. KOIIllJP!].etmo izvršena 
je -vsa glavna kanalizacija v trak
tu proizvodne hale skupne dolži
ne 350 m. Zabetonirani so vsi te
melji · za križne in nihalne jekle
ne stebre konstrukcije. Polože
nega kamnitega tlaka je 5820 m 2 

t. j. 75 % tlorisne površine proiz
vodne hale. Ce bo še nadalje 
ugodno vreme, lahko računamo, 
da bo mofuost s 15. decembrom 

pričetek montaže jeklene kon
strukcije. Jekleno konstrukcijo 
[zdeluje in jo dovršuje podjetje 
»Kovinarska« Videm-Krško. Na
pravljenih je 23.000 kom. cement
nih blokov, kar znaša za 207.000 
normalnih enot opeke, kar je pri
pravljeno za hitrejšo gradnjo ob
jekta v bodočem letu. 

Udejstvovanje prostovoljnega 
dela članov kolektiva se še nada
lje vrši, kljub temu, da je že 
krajši dan svoje obveze nemo
teno izvršujejo. Clani ZB Kra
jevne skupnosti Loška dolina so 

že napravili enkratno veCJO ak
cijo prostovoljnega dela in po
novno napovedujejo, da j-ih p rd
de v kra!Jkem še 70 do 90 čla
nov, kateri bodo dali svoj pri-· 
spevek k pospešitvi začetega de-
la. Do sedaj je bilo izvršenega\ 
6700 ma in s•trojnega od/kopa: 
2150 m3 . 

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

- da je podjetje BREST največ
ji izvoznik artiklov lesne pro
izvodnje v Sloveniji" ki letno 
izvaža za blizu 2 rru1ijona do
larjev. 

Videti je, da si je krajevni odbor Unec mnogo prizadeval za ure
di1le' zunanjega izgleda vasi. Tako so vaščani pred kratkim dokon
čali cvetlični park pred Zad.ružnim domom in uredili oKoUco\ 
menika padlim borcem. 

- da bo v začetku leta 1964 za
čela obratovati na Ra:keku. 
Kartonažna tovarna, 

- da bo v letu 1964 SAP-Ljub'
ljana odprl svojo poslovalni
co v Cerknici, kjer bo moč: 
hitreje naročati prevozniške 
usluge. 

- da bo v kratkem odprta v 
Cerknici slaščičarna pred av
tobusno postajo. 

- da se nahaja v bližini Cajnar
jev izvirek vode, kl ne spre
minja svoje temperature niti 
poleti niti po2limi. 

- da so bNe na Križni gori naj
dene rimske izkopanine v ze-

- ·la ohranjenem stanju. 
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človek in ekonomičnost na prvem mestu 
grajali togost organov, pristojnih 
za odobritev gradenj, ki zavirajo 
hitrejšo rešitev tega perečega 
problema. Več pozornosti bodo v 
prihodnje posvečali tudi rekrea
ciji in oddihu članov sindikata. Sestdeset članov ZK - delega

tov osnoVIllih organizacij kombi
nata BREST iz Cenkmice je v 
ponedeljek polagalo obračun elllO
letnega dela. Med gosti sta bila 
predstavni'ka okrajlllega konutE>ja 
ZK .tovariša Zajc in Hab:c. 

Vsebinsko bogato poroč ; l0 se
kretarja tovarniškega Komiteja 
tov. Ivana Skrabca je .dopolni.o 
17 disku.tantov. Clani ZK so nn
fPII"aVili (kvaliteten 'P["~ tako 
pri rasti proizvodlni.h uSipehov kut 
na področju delitve in notranjih 
odnosov. Dokaj uspešni re:culta',i. 
se kažejo na V'Seh podrcčj-i!1, 
vedno bolij pa izstopa v Gspr~je 
skrb za človeka. ProizvoqnJ'i Je 
porasla napram lani za :?.1) :;.;, do
hodek i.n čisti dohodek za :.8 :1;., 
produktivonost Z? 13 %, osebm:i do
hodki pa so se povečali za 22 %. 
Kot največji i:woznik lesnih pro
iZVodov v Sloveniji in finalnih 
lesnih izdelkov v JugoS>laviji bu
do dosegli za okrog 2 milijona di
narjev ~zvoza. Forsiranje izvoza 
je posledica posluha za dl"užbe
no problematri.ko, saj so eko-nom
ski rezulta1:Ji. llla domačem trgu 
privlačnejši. Naglo večanje !Z

voza izvira iz lwalitebne pn~iz
vodlllje, saj se je ~aliiJet.a znat
no stabiliZii.rala, izboljšali so ter
mine dobav, kValite-to transporta 
in podobno. -r:ako so do3egli iz
deJ.Iki Bresta dobro aifirmacij•o na 
/llU!llajll>jem trgu. V [" azpr avti so 
poudarili, da so iZJvozne organi
zacije premalo angažirane v de
taljllle anali~ =anjih trži-šč . To 
vedli podjellje k temu, da bo PO·· 
slkrbelo za šolanje laSI!mega Kil

dra, ki bo sposoben prevzeti vse 
izvozme posle v podjetju, tako da 
bo lahko samostojno na.stopalo 
na inozemskem trgu. 

Velik napredek je bil S>toeje:n s 
specializacijo poslovnih enot pri 
obvladovanju proizvodnje. Oblike 
kooperacij Zllllotraj kombinata so 
pogojene s to specializacijo. Pra
vilna ilnves·tictjSk.a vlagaJnja ze 
kažejo prve sadove. Moderniza
cija tehnoloških ;postopkov in od
stranjevanje gvl, ki .jo predvideva 

tudi plan prihodnjega leta, 'bodo 
osnoVJJ.i viri črpanja produktiv
nosti in osebnih dohodkov. Niz
ke izvozne cene znižru.jejo ekonO
mičnost pri že ·tako slabšem iz
·konščanju mateTialnlih stroškov. 
Borba za znižanje prekomeme 
poraJbe surovin, potrošnega mate
riala in obve7lllooti, ki ostajajo 
-pri nizki ali povečani proizvodnji 
skoraj ena!ke, bo glavni cilj čla
nov ZK v prihodnjem obdobju. 
Po,po:Lnejše izkoriščanje proizvod
nih kapacitet z mi:n:iJffialno dodat
no delovno silo bo nujno vodilo 
k povečani aJkumulativnooti. Pri 
tem delu so tpoiklicani tprvi na 
oder uslužnostni servisi skupnih 
služb podjetja, ki bodo sk.upa.j s 
planskimi. sluŽlbami poolovonih 
enot s stalnimi ·kvalite1m.im.i ana
lizami. omogočili organom uprav
lijanja k0!11Stmktivne pooege v sa
mo proizvod!njo. Pri vprašanju 
preskrbe podjetja z osnovnimi 
surovinami to je s hlodovina, na
staja veliko vprašan·je dobave 
zadostnih količin. Lahko se zgo
di, da bo potrebno Z!11ižati p["i
mamo proizvodnjo llla začeulru 
prihodlll.jega leta, iker so .~omuni
sti predo1go razpravljali o pO
<:ku:liblj anju gCJIZJdn.ih •površin iJn. 
ostal:i pasivni pri .pra'Vočasni pre
skrbi osnovnih surovin . Preveč
krat se komunisti zapletejo v 
dro[bne probleme, ki •jih lahiko re
ši operativni kader in tPri teu 
zan,emarjajo 'P["dbleme, lki bist
VelllO v;pLivajo na gOSIPOdarsko 
rast podjetja. Vprašanje zadost
nega števila dobrega strokovne
ga kadra je za enkrat še šrblka 
točka !komb!im.ata, vendar bo to 
VJPrašanje z dobro kadl"ovsko po
lilti!ko v nekaj letih rešeno saj šo
lajo na sredllljih in višjih šolah 72 
tovariše'V skupno pa štipellldira
jo 100 ~biskovaloev raznih šol. 
V iwbraže'Van.ju v:loži kombinat 
letno ok:rog 14 milijonov din. Izo
braževanje bo prihod!nje leto še 
hitreje 'Širilo predvsem na lastne 
kadre. 

Na račun pospešenih investicij
skih vlagan;j v zadnjih letih je 

realizacija Plan • 1n 
Leto se nagiba h koncu in za

to je prav, da pogledamo lk.aJko iz
polnjujemo tplansike ob'VeZllllooti in 
primerjamo naše doseilke v dese
tih mesecih letošnjega leta z lan
.Sikoletnimi UJS'Pehi. 

Gospodarska politika se odvija 
·po dobro začrtanih planskih me
.rilih. če pogledamo obseg proiz
vodnje, vidimo, da se .je le·ta p0-

· večal naJpram istem obdobju lan
.skega leta za 20 %. Plan proiz
vodnje je presežen za 5 %. vred
.noslmo pa znaša že 3 milijarde 
.200 milijonov dinarjev. 

Pmmerjava prodaje v leru 1963 
:na'P["am lebu 1962 nam daje še 
.ugodnejšo sJ,i.ko, saj se je povcča
~a kar za 22 %. Tudi plan proda
je je do oktobra presežen za 4 ~ •. 
.Izvoz je porasel od lanskega za 
·~7 %, medtem ko je desetmesečni 

plan presežen za 5 %. SkuPilla re
alizacija znaša do konca oklto)Yra 
1963 že 1,692.000 $. Doseganje 
vseh planSkih no:mnatri.'V poteka 
najlbolje v Tovarni pohi91Jva 
Cerknica Tovarni I·verka in na 
posloVIlli ' enoti Zaga Cer<lmica. 
Slabše stanje pa je v poolovnih 
elllotah Tovarne leslllti.h izdelkov 
Starti. trg in v Tovarne :pohištva 
Martin•jalk. 

Gitban·je osebn~h dohodkov se 
je prOit'i lan:~ bistveno spx-~
menilo v korist višjih POViPrečmh 
ooebnH1 dohodkov na zaJpOSlene
ga. Taiko so ZJillašali lansr.ki po·v
preČilli osebni dohodki do konea 
oktobra 22.900 din, medtem ko 
Zllllašajo do letošnjega oktobra 
27.700 din, to je za 22% ve: kot 
lansko leto. Produllotivnost je na
rasla za 13 %. 

bil nujen pritisk na zmanjšanje 
osebruih dohodkov, zato pa so da
ni sedaj vsi pogoji za izboljšanje 
osebnih prejemkov, ka se že kaže 
v .tem letu. Kombinat je priprav
ljen prevzeti vso organizacijo in 
prispevati tudi svoj delež pri 
gradnji delavskih stanovanj, ka
terih anuli.tete bi bile napram blo
koVIlli gradnji neprimerno cenej
še. Ma!n>jše stanovanjske hišice 
nameravajo graditi predvosem v 
krajih, za 1katere niso potrebni 
urbanistični načrti. Clani ZK so 

Na konferenci so se zavzeli za 
prehod na 42-urni tednik po eta
pah. Tako naj bi prešel kombi
nat najprej na 45-umi delovni 
teden in potem na 42-urnega. Go
vorili so še o statutu, ki bo prišel 
prihodnji mesec v raZJin·avo, o 
poživitvi dela zveze mladine, o 
dobrem sodelovanju med sh.""Up
nosi jo podjetjem im drugem. 

Za novega sekretarja tovarni
škega kom:ilteja so izvolili Fran
ca Tavilja. 

Nujnost koncentracije hlodovina 
Počasen proces podružbljenja 

gozdne proizvodlllje se negativne 
· odraža tudi v naši proizvodnjt 
Pogodbe za dobavo hlodovine, ki 
jih je imelo podjetje sklenjeno z 
dmn.etijs.kimi zadrugami, od kate
rih je prevzelo pred nedavnim 
odilrup hlodovine Gozdlno gospO
darstvo Postojna, so bile v za
četku novembra izpolnjene le s 
75%. Preostalih 25 % po pogodjbi 
zasligur81lle Modovillle pa skoraj 
verjelmo ne bo možno letoo da
baviti našim poslovnd.m enotam 
primarne proizvod!nje. Tako na
stalja na teh naših poslovnih 
enotah resno V'p["ašan:je p["oizvod-

'·;~ v začetlru naslednjega leta. 

Da se ne bi dogajalo več kaj 
podobnega je nujno, da se hla
dovilna usmerja na tiste obrate, 
kamor grovitira in je nujno pre
kiniti s pojaV'i odhajanja hlodo
Vline iZJVen našega območja. 

Gozdno gospodarstvo Postojna 
zagotavlja dotok hlodovine z in
tenzd.vnejšo sečn~o in hi trejširn 
spravilom . 

V bodoče je nujno navezati tes
ne stike in večkratna dogovorje
nja med proizvajalci hlodov:ine in 
našim kombinatom ter bomo le 
na talk način uspešno reševali po
ddbne probleme, kli. so nastali ~e
too. 
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~aradi vedno večjih potreb po razvedrilu zaposlenih ljudi, so se 

gospodarske organizacije v naši občini odločile zgraditi moderno 
štiri stezno kegljišče. Vse gospodarske organizacije bodo prispeva-

le po svojih zmogljivostih denarna sredstva ali gradbeni material. 

Predvidevajo, da bo objekt letos dograjen. Za dogradi~v si naj
bolj prizadeva državni kegljaški reprezentant Loo GROM, ki orga-
nizacijsko stalno spremlja gradnjo. Objekt je lociran za Brestovo 

upravno stavbo. 
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CLAS NO'TAANJSKE 

MED KRAJI, KI SO MNOGO PRISPEVALI V ZADNJI VOJNI, JE TUDI UNEC, ZATO SMO 

PROSILI TOV. ANDREJA ISTENICA, DA NAM NANIZA NEKAJ DROBCEV IZ ZIVLJENJA 

UNCANOV, KO SO ODSLI MED PARTIZANE 

Unčani med 
moJšta. Povedala sta, da nam je 
to posltsal tov. Atndrej ~utež iz 
Zelš, da se n.ahaja v Cerknici 
Grad!n.illrova brigada, da pa ni 
varno iti v Cerik!rrico slkoz:i Zelše 
zaradli pogostih pohodov nemških 
patru·lj v bližini Zelš. Svetovala 

partizani 
Ze spomladi leta 1943 smo ak

tivisti OF na področju Unca, 
Slivci in Ivanjega sela prejeli po
ve'lje iz Dolomi tskeg:t odreda, lti 
je deloval tudi na našem pod
rocju, da naj se pripravimo za 
množičmi odhod vseh za oro7Jje 
sposobnih vaščanov k partiza
nom. Bili smo na to pripravljeni 
že maja in junija 1943, ker se je 
že tedaj čutilo, c~ se je fašizem 
1 Italiji spričo yrod!irajočih za
veznikov (Angležev in A.rnerikain-

Tov. Andrej Istenič 

c<:v) po italijanSkem - apenin
skem polotoku in spričo velikih 
zmag Rdeče armade v Sovjetski 
zvezi majal, ter da ne bo dd.lgo, 
ko bo ta fašizem vsaj v Italiji 
vsalk. čas i2Jbrisan, k čemur naj bi 
prispevale svoj delež tudi mno
goštevilne protifašistične sile v 
sami Italiji, ki so bile vse doslej 
zatiTane. Tedaj je bilo že popol
noma jasno, da italijanska voj
ska ne bo dolgo več kljubovala 
kot zaveznica nacistične Nemčije . 
Njen propad je bil le še vpraša
nje nekaj dni. Da smo pravilno 
mislili je bil dokaz tudi v tem, 
da je bil julija 1943 vržen faši
stični vodja (duce) Benito Musso
lini in je na njegovo mesto, torej 
na čelo italijanske vlade stopil 
zmernejši maršal Bado<'.).io, Ici je 
ž~ kazal znake popuščanja. Se 
bolj smo bili prepričani o tem, 
ko smo 8. septembra 1943 izvede
li, da bodo italijanski vojaki pri 
nas pustili vse zesedeno ozemlje, 
vse orožje in drug material par-

tizanSki!m eclinicam, ker je Italija 
kapitulirala. 

Tako ra2JI)oloženje je prispeva
lo mnogo k razrrnahu osvobodil
nega gibantja tudi pri nas na Un
cu. Začelo se je in.teruz.i.rvno delo 
in priprave na sestankih OF. 
Treba je bilo rešiti, kako bomo 
organizirali parli=silre edinice, 
kdo bo vod!il desetine in večtje 
enote. Pdbrebna so bila številtna 
posvetovatn.ja. Po italijanslki karpi
tulaciji smo vsak čas pričakovali 
Ukaza za odhod v od:rede in bri
gade. Vsa kvodja desetilne je imel 
točno določene osebe, ki jim bo 
vodja. Itn res. Ze na isti dan, ko 
je Italija karpirtJulirala, je k meni 
prinesel pokojni Jatnez Bajt (Siirrn
ščev iz Unca) obvestilo Dolomit
skega odreda, s katerim je imel 
omenjeni tovariš stalne stike. Na 
obvestti.1u je p~alo sledeče: >>Za 
svobodo slovenskega naroda naj 
se vsi m<iš!k:i., ki so sposobni za 
boj, ta'koj pri!ključijo najtb~ilm 
partizansikim enotam!« Jaz sem 
bil odrejen za orga!llizato!'ja tega 
ZJbiranja in odhoda, moj namest
nik pa je bil Alfonz Dolhar iz 
Unca. Listek sem spravtl v od
prtino krmila kolesa in odšel z 
njim na Unec in v Ivanje selo 
obvestiti vodde skupilll in deloma, 
kolitkor je bJ.lo pač mogoče, se 
posameZJilike. V S<llkanu sE:Til po
vedal kraj in uro ZJbiranja in kaj 
naj vzanne vsa!k s seboj. Za zbor 
smo določili Krivelco (za Mai
strovim in Grgoričevim vrtom) ob 
mra'ktu. V Sliyjcah je prevzela 
obveščanje tov. An6ka Udovič
Mef'lruševa. Ob določeni uri se 
nas je ZJbralo na dogovorjenem 
kraju okrog 35. Vsi prostovoljci 
so bili moški. To pa še niso· bili 
vsi, ki smo jih pričakovali. Manj
kalo je še okrog 15 ljudi, tako 
iz Unca kakor tudi iz Slivti.c. Ker 
smo imeli za nadaljnjo zv€!1/J v 
Grahovšah pri vodi »vodonosje« 
točno določeno uro, ki je nismo 
smeli zamuditi, smo se <;).ogovo
rili, da krene prva slrnp·ina pod 
Ddlharjevim vodstvom takoj na 
pot, medtem ko sem šel še po 
druge zamudnike, k1i sem jih 
zbrru potem še 15. S temi sem 
krenil eno uro za drugimi na že 
poprej omc.mjeno mesto, kjer naj 
bi čakali vodiči iz Laz in sprean.
ljevalci iz Dolomitskega odreda. 
Ko smo prišli na mesto, kjer naj 
bi nas čakala prva skupitna z vo
dliči, ni bilo tam nikogar. Dogo
vorili smo se, da ostane tam 
eden od nas, ·ki naj bi počalk.al 
m~rebitno zvezo, nas o t€'ID ob
vestil in bi tako lahko prišli tudi 
mi tja, kamor srno se namenili. 

Naslednji dan sem tudi sam 

odšel v Laze, da se dogovorim, sta nam, naj sol{IUšamo irti raje 
kije naj bi zve.<:-er čakala zveza in skozi Dolenjo vas. Ko smo se ne-
spremstvo. Določeno je bilo imo kolilko posušili in ok:repča.J;i, smo 

. krenili po gozxi:u nad jezerom do 
mesto in 1sta ura !rot pTejšnji v.atSi Dolenje ·jerei:o. 'Dudi tam 
dan. In res. Drugi dan smo kre-
nili na ZJbomo mestD že prej ome- smo poslali kot iZJVidnika dva to-
njenih 15 Unčanov in Slivljanov varhša. Ko sta se viiilla, sta nam 
i:n še 3 iz Raiksk.a, S'klwpno nas je prinesla radostm.o vest, da se v 
bilo torej 18. Ko smo prispeli v vasi Dolenje jezero nahaja p·atru-
Grahovše v >>vodonos«, nas je tam i~a Gradni!kove 'brigade, sestav-
že ča!kala zveza in tov. Pepca ljena iz petih partiza!Ilov. Ta nas 
Uf'bas (Mihova) iz Ivanjega seia. je potem počakala ·v vasi, o'Ziro. 
Naš vod!i.č je bil tov. Komovc iz ma nam je prišla že ru\tproti. "!Ve-
Laz. z njim smo krenili ob Uni- sel~e ob stikl\1 s patrolo· in s · tem 
ci proti Lazann. Tov. Kurnovca z brigado je bilo-nepopisno .in si-
sem vprašal, če je mogoče laskl cer re nas zatio, ker SmO ta:ko le 
most zastražen. Odtgo;voril' je, da n eha:li tavati okrog m s prlhiodotrn 
zanesljivo ve, da na mostu ni no~ naJŠJ.i svoj cilj, za brigado pa je 
bene .straže. In tako smo šli po- to ppmenilo poveca!llde števila 
gumno naprej ter stopili na cesto borcev. Ko smo prišJ.i v Geiik:n.i.-
pri mostu. Prvi je bil vodič, za co, so nas od'Ved!li na povel'jstvo 
njim sem šel jaz, nama so pa štaba brigade. V štabu so nas le-
sledi'li ostali. Nismo še vsi blli po sprejeli in se zanimali tako za 
na ceslti, ko je zadrdrala stl'O'jni- delovan·je OF kakor -fudli za kre-
ca nemSke straU! z mosta. Ven- tanje sovraim.ilka na našem tere-
dar smo vsi odnesli zdravo kožo, nu. Od nas so dobili dragocene 
.1.€ vodič je bil la~je J:1a!llljen v l'<>- poda1lke, povedali pa 5mo tudi, 
ko. Hitro smo se uma'k:nlill s ce- kaik'š!no smolo smo imeli med od-
ste, nismo pa se mog!]j ta'koj od- hodom od doma do brigade. Ko 
loč'iti, kaj naj storimo, ozkoma smo Olffie!Ili:li, da bi ,PTavzaprav 
kam naj krenemo. V-edeli smo le, morali pr.i.tJi v Dolomitski odred, 
da je naš edini prehod čez Uni- so nam d!eja.l!i., da. to pač ni važ-
co, ki je bi'la globoka ponelkod za no, važno je 1e to, da se borimo 
celega moža. Nič ni pomagalo _ v .parti!zan:skih enotah. Dodelili 
vrgli smo se v vodo in jo pre- so nas v dve bataljO!Il brigadi; ka-
bredLi prvič in nato še drugič. terlh :podkomisar je lbil 'tov. Ja-
Ceprav smo bili mok;ri do kože, nez Kranjc iz Ivanjega sela. Za-
smo vseeno bili sreč:ni, saj ni ni'ITilivo je tudi to, da je koman-
nihče utonil, kar 'bi se bilo prav dant našega · bataljona odšel na 
lahko zgodilo. Odrinili smo v Ratkelk k Nemcem na ;pogajanja 
smeri Starega gradu, čez Kolo- v wpa!Ilju, da bodo dosegl.Ji dolo-
bar in Cerovec, prekoračili želez- čeme zahteve. Nemci pa so ga 
~ko progo in se prelko Ra:lrove- .pri'dl.:žali d.n o njegovi usodi ni-
ga Sk:ocjana na'PQtili proti · JaVOil'- srrllO ničesar Več izvedeli. 
ni'kru. Ko smo pr-išli v takozvano V Cerknici sino bill 3 ·dni. Tam 
Monte Guardiano pod Javorni- smo poslušali poli1liooa !in voja-
kom, smo izkoristili topilo jesen- ška tl'I"edavan·ja. Cetr:ti dan smo 
sko sooce. Odpočili smo se in pri i:zivedel1, da odidemo na PJ.'Iimor-
tem prvem par+.mzanskem poči-tku stko, nas -lpa, da 'bo .!L3!IIleil(jala 
posušili mokro perilo in ·obletko. Tomšičeva 'brigada. Pred odho-
Dva srno poslali v vas Zelše, kjer dom iz Cerknice (sredi septem-
na~ bli opazovala gibanje sovraž- bra 1943) smo napravili še par-
nilka, obenem pa sta ffiOTala ugo- ti·zatn.ski ,miting, ·ki ga . je izvajala 
tovilti, kaiko bi dobili stik' z bri- s:kupi'fl.a naših lru1tu-rnilkov, ki jo 
gado, za. katero smo izvedeli, da je vodlil tov. Modic i-z Rakeka. Po 
se nahaJa v Cerknici. Ko sta se mitingu smo zvečer :krenili preko 
omem•jena tovariša vmila iz Zelš Javornilrov novim bojem in zrrna-
sta prineSla s seboj veliko skle~ gam nasproti. · · 
ajdovih žgancev in domačega MaD 

'· .. ~.. . ~ -
' ·~ <;' ................................................ 

• 1 • 

USPELA SEZONA NOGOMETA
šEV RAKEKA 

V jesenslti sezoni je nogomet
ni klub Rakek požel dokajšen 
uspeh, saj je le malo manjkalo, 
da bi se plasiral na prvo mesto 
svoje lige. Najtrši oreh je •bil no
gometni klub Medvode. Ob za

ključku spomlada~nse a dela 
tekmovanja, ki smatraj , da bo 
uspešen, predvidevajo p iti v viš
ji razred ljubljanske p .dzveze:· 

TABELA JESENSKEGA DELA 

TEKMOVANJA 

NK Medvode 7 5 1 1 24:12 11 
NK Rakek _7 5o 2 23:10 10 

TVD Jarše 7 5 o-2 20:I3 10 
' 

Usnjar Vrhnika 7 3 1 3 26:17 7 

NK DOB 7 3 1 3 l8:14 7 

Elan Novo rn. 7 3 o 4 '1.9 :18 6 
Enotnost Ljub. 7"0 2 5 7:17 2 

TVD, Po,ctpeč 7 o o 7 ,12:47 Q 
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GLAS NOTRANJSKE 

KOR 
Teško nas je prizadela vest, da 

nam je n eizproSnA smrt i ztrgala 
iz naše srede tako dobrega tava
riša kot je to bil Korošec Ivan
:Zan po domače >>Lenčkov :Zan« 
iz Hudega vrha na Blokah. Nje
gova rprezgodnda smrt je n apra
vila obču.tno vrzel med vsemi, ki 

1 
v 

ZA 
čeli d elati v cilju upora prot1 za
vojevalcem. Po izdajstvu so ga 
med p rvimi Bločani odpeljali v 
internacijo in tud i v zapore, ven
dar mu n jegove revolucionarno
sti niso m ogli u kro11iti. Na dan 
razsula italij_anske fašistične voj
Ske se je priključil n ajbližji par
tizanSki enoti in se z I. P reko
morsko brigado p repeljal na 
ozemlje Jugoslavije. Te:?Jka je bi
la pot od Dalirrultilnskih otokov, 
p relko Gorsikega Kotara, K.lane, 

tja do Trsta, kjer je z ostalimi 
dočakal željeno svobodo. 

Po osvobodi tvi je bil na vid
nih mestih vojaških enot vos-a, 
pozmeje pa ko je bil demobilizi
ran, je opravljal razne dolžnosti 
v oblastnih forumih, od kjer se 
je vključil kot viden delavec v 
gospodarSko dejavnost in delai 
do konca življenja. 

Njegova prezgodnja smrt je 
prekinila še nedokončana dela, ki 
si jih je začrtal, vendar nam je 
v tolažbo, da nam je s svojim 
plemenitim delom doprinesel po
memben delež pri naših naporih 
za uresničitev tistih idej, ki so 
m u b ile vse življenje kažipot in 
ki peljejo do socialistične uredit
ve domovine. 

Fer-k o 

odsl.JUžil vojaški rok, se je z vse
mi si'lami posvetil delu v Društvu 
'kmeC.k:ih fantov in deklet Blo
š'k:e 'J)lanote iln bil od njegove 
ustanovitve član odbora, nekaj 
časa pa budi predsednik. Istočas
no je b'il član dkrajne zveze in 
delegat zveze Drav>Ske banovilne. 
Ni bil samo organizator in vr
šilec raznih dolenosti, marveč je 
tudi fi2lično posegal v delovan je 
teh iJn ostalih organizacij. Bil je 
zgled p ravilno usmerjenega in 
borbenega 'Jmle.Ckodelavskega fan
ta, s aj je b il v raznih telrmova
n1ih koscev, tesačev, S'IIllUčarjev, 
gasilcev 'itd., vedno med prvimi. 
Bil ·je tudi član pevslkega dTU
štva, kje r je s svojim grom ovitim 
in z;veneiČ.im glasom izraž.al ču
stvo do svoje rodine slovenske 
grude. Vs led takega zadržanja, 
kar ni btlo pe godu takratni vla
daj oči kl-iki , je bil veolcrat pre
ga'P.jan, šikarniran in i7lpostavljen 
raznim reptl'esali•ja·m kot večina 
njemu emaJki..h fantov. Vs~ed tega 
tudi ni mogel dobiti redtne 78ITJQ

sl~tve in s e je v borbi za obsta
nek iz dneva v d an •bolj in bolj 
j·E:iklenil in še z večjim elanom 
nadaljeval revolu cion arno d elo. 

Dve pesmi Janeza ebca 

smo poznali njegova dela. K l't 
mlad p<;>Stc>-,en ·knnečki farn t , se jP. 
začel uvelj av1 jati v vseh t ak<ra1: 
napre<dmih org.anizaci<jah in bil s 
sv.ajo p'l'epričev~1no besedo do
brodošel v vsaki d.ruilbi, pred
vsem pa še v vrstah n atprednih 
kme tov i n delavcev, k jer je ko t 
vnet zagovornik resnicoljublj a 
posebno .p ri mladini u žival velli.k 
ugled. Ko je v 'bivši Ju:goslavi.ji 

P ot ga je zanesla •tudi na Go
ren<j<sko, ~jer se •je k ot go.-~dni de
lavec Vlklju.ail v organizacijo sin
d ikata »Holcarjev«, od koder so 
ga p o nekaj mesecih odjp<usti.li 
vsled zagovarjanja človeča:nslkih 
pravtic~ ki ji h takrat ni bilo . P o 
prihodu domov se je po mnogih 
intervencija h n jemu nall<lo;njenih 
vodli.l!nih osebnosti posreči~o. da je 
p r evzel v vojašnicah n a Blokah 
>>lkantinO<<, •kjer je !bil vse d o raz
pada stare Jugoslavije . Ko je 
drurpator zasedel naše kraje je 
b il l'\čan med prvimi, lkli. so za-

Menda je že tako, da človek 
doživi priznanje v tujini prej kot 
doma. Janez Rebec je objavil že 
več pesmi v »Obzorniku« in dru
gih časopisih, nagrajen pa je bil 
tudi na dveh oddajah RTV Ljub
ljana »Pokaži, kaj znaš« . Po po
klicu je prometnik na železnici 
in opravlj a to službo že 26let. Do 
leposlovja in zlasti poezije je ču
til nagnjenje že v zgodni mlado
s t i, vendar mu predvojne r azme
re niso dopuščale, da b i p rišel s 
pesmimi v javnost. 

O sebi pravi: »S svojimi pesmi
mi bi rad povedal iskreno in t o-

Delovni kolektiv 

ČZPL »Kočevski .,tisk«.,Kočevje 
čestita vsem občanom občine 

CERKNICA 
k prazniku REPUBLIKE ..... __________ ,,1 

~ ................................................................... i 

1 
KAJ PA J E TEBE TREBA Bl- n i nihče v.ptl'aševal, če bi raje f 

LO! Taiko so si mli.<s'lili Rakov- rp!esala lrl!i še kaj drugega . . . : 

O čani, '!ro gleda jo novo pra.llnico, + 
·kJi ne more im ne more pričeti JAGER PA J AGA . .. v tem ča- + 
z delom ·su je lovcev v gozidu več kot 1 •. Ul . drilvjad<i. Upajmo, da jih bo to-

+ SE, SE EN KRAJCARCEK liko tudi IPOZlinn~, če bo huda in 
IMAM . . . Zaradi m a jhnih do- ho treba živalim pomagati. 

+ tacij, ki hh nekatera društva + 
:: pre jemajo od gospodarsilcih in NA OKNU NAGELJ JE CVE- i 

Q) - ,......-1 dm.gih organizaci:j , bi ka·zalo, TEL .. . (na m arsi'katerem v 
( " • d a se njih ovi 'J:xlagajll1i'ki nauči.- naši dbčini še eden ni). Občin-

: ~ jo gornjo pesem za občrne slkii odlok o polepšarrjru oikbJ.ice + :: ~ tj Zlbore. lriš ni dosegoel kaj prida uspe- i: + ha. Je že tako, da 'je do n e<ka-
ZAKAJ NOCOJ TAKO JE TIH terih stvari čutiti lju'bezen i.n 

VECER, so se spraševal!i Ra- potrebo po njih, pravni UJk•rep~ ::. r-C > Jrovičani, ko so šl i spat, kaj•ti n e zaležejo dosti . i 
pevski $nr iz Loške doline n i 
tPel na Rakeku, ke r ga je pri- NE BOJ, MESARSK O K LANJE! 
šlo pos1ušart; deset l'judli. Zi).astii te!leoj ega, da bi bilo več ! i 

: - · ' 1 1 + tJ CEZ TISOC LET, KO NAJU VEC KADROMANIJA. V zadnji š te-

l 
7 · n NE BO. . . bodo morda lie a·s- viBd Glasa smo b rali Silroraj v 
V .J. fa'ltirali cesto Planica-Un ec. tPO'lovici člarJJkav o kadrih. Pri-

marJJjlkovanje kadrO'V, strokovni 

:i ~ 
ZDAJ VSE MINULo JE ... v zad- 'kader, bo~jše kadrovanje, ka-

CD 
n ji števtl'ki Glasa Notran•jske d er , lki ga rnimamo, oiz10brazba 
n~~o sprašu'je m!l.adino, s č:lim kadrov, nestrokovni kader itd. 
bi ji 1ahlko ustregli in jo raz- Ker je očitno, da je ta beseda 

l l veselili, da ne bi bila več ta- z,do pri!l:jUtl)]je na, .pre dilagarno, 
+ <ko zagrenjena ... pi j, pij , pi j•.. . d a bomo tudi drugje govorili 
+ Bred dobrim desetletjem pa je ve.č o kadrih , kot n. p r .: n a tej 
: mladina preživela ves prosti in tej veselici je bilo toliko in 
~ čas na delovnih akcijah in je tol]ko pijanega kadra i<td . . 

,.••-• •-••••·•·••-•~Y•••·•-•·•••+ ... ++++++++++++•••••••-•++++++++ .... ++++_+-++++++++ 

plo besedo tistim , ki imajo srce 
in še zaupa jo v poslanstvo člo
veka.« 

Janez Rebec 

f-Jo~na ut.a 
Pozna ura, noč brez spanja, 
žalost stiska mi srce. 
Pozna ura - luč pozvanja, 
mir prebuja mi želje. 

Pozna ur a, pozni vlaki, 
t r udne m oje so oči . . . 
Morda smrti so koraki, 
ki neznano kam hite. 

Pozna ura, m Lade sreče, 
več srce ne dohiti. 
A živl jenje teče, teče -
pozen vlak, ki v noč hrumi. 

Janez Rebec 

Kadar listje pada, je težko, 
čas je veter, ki beži . . . 
Kadar listje pada, se mi zdi , 
da junaki umirajo. 

Na listu vsakem je spomin 
zapisal lepe, sončne čase. 
Srce je list, ki krvavi 
in mrtev pade preko jase ... 

Mnogo src je listov takih, 
ki samotna krvave. 
Kakor lis t je pod koraki, 
skrita v solzah ovene. 

Naj jesen bo ali zima, 
prav vseeno je kedaj -
bom odpal kot list spomina, 
list med listi bom tedaj. -

lllillllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

»GLAS NOTRANJSKE« 

izhaja mesečno - izdaja ga Ob' · 
odbor SZDL Cerknica - Urcj 
u redniški odbor - Glavni in od 
govorni urednik: Franc Tavžel, 
- Clani uredništva: Dane Mazi, 
Milan Strle, Maks Kebe in Berg
lez Slavko - Tehn. urednik: Jan
ko Novak - Korektor : Janez 
Lavrenčič - Tisk: CZP »Ko~ev
ski tisk« Kočevje - Letna naroč
nina 240 din - Rokopisov in risb 

ne vračamo 
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i : 
i Občinski komite ZKS Cerknica Občinski komite ZMS Cerknica i 
~ Občinski odbor SZDL Cerknica Združenje borcev Narodno- ! 

f Obč . sindikalni svet Cerknica · osvobodilne· Yojske Cerknica 
: • : 
i Občinska skupščina Cerknica 

1.------------~---------~~--• • • • : Brest Cerknica 
• : Kovinoplastika Lož • i Kmetijska zadruga Cerknica 

i Kmetijska zadruga Stari trg 

Jelka Begunje 

Gaber Stari trg 

Kovinoservis Rakek 

Center obrti Cerknica 
i Skocjan Rakek 
! Gradišče Cerknica + Gozdno gospodarstvo Postojna z obrati 'f 
~ Gostinstvo Loška dolina Gostinstvo Cerknica l 
! Valjčni mlin Cerknica Vodna skupnost Cerknico j 
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