)
Z

A

P

I

3

N

I

K

prvega zasedanja novoizvoljenega Mostnega ljudskega odbora
Glavnega mesta Ljubljana, Id. se jo vršilo v petek, dne 9«
aprila 1948« ob 16. uri popoldne v Mladinski dvorani v Frančiškanski ulioi v Ljubljani«
Tov, Albreht Fran pozove v imenu bivšega Izvršilnega
odbora JI£O "neg starejše ga člana novoizvoljenega ljudskega odbora
tov. Žigona Alojzija, da otvori zasedanje®
Tov« Žigon Alojzij.* Tovariši, tovorišioel Občutim veliko
veselje, da me je Toletela naloga otvoriti prvo zasedanj o na temelja ustave in zakonov izvoljenega Mestnega ljudskega odbora
Glavnega mesta Slovenije«. ICot najstarejši član novoizvoljenega
odbora, izrekam novomu odboru željo, da bi bilo njegovo delo
v političnem, gospodarskem in kulturnem pogledu tako, da bi postalo ponos vseh Slovencev, vzor vsem mestom, tudi naših sosedov, osobito na zapadu, ko jih bo prevzela v roke ljudska oblast,
talca oblast, kot je pri nas«
Pozdravljam zastopnika Prezidija Ljudske skupščino, podpredsedni2:a vlado Ljudske republike Slovenijo in ministra za
.v
industrijo tov. dr« Breolja Marjana*
1,) Tov. Žigon prečita kot prvo točko dnevnega
reda
u
Ukaz PrGZid_ija_ Ljudske^ _skupščine LRS o sklicanj Mestnega
rjuds.:ega*^jbora ^lEvhopn mesta' Ljubljana le T . zasedanju:
lla podk gi 17.točko 4 . člena zakona o Prezidiju Ljudsko
skupščine LRS v zvozi z 69ečlonom zakona o volitvah odbornikov
ljudsldlh odborov Predsedstvo
Prezidija Ljudske skupščine
LRS
7
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novoizvoljeni Mestni ljudski odbor Glavnega mesta Ljubljana
se sklicuje k prvemu zasedanju na dan 9«4.1948. ob 16.uri«
Glavno mesto Ljubljana, dne 30»maroa 1948.
Prezidij Ljudsko Skupščino
-i
Ljudske republike Slovenijo
v

Sok^tp,-'

. r^edsodniki

France Lauej,l.,r«
.
J
Josip Vidmar,l.r.
Nato predlaga tov. Žigon, da se pošlje pozdrav iz I »zasedanja novoizvoljenega Mestnega ljudskega odbora maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu in sicer s
l Na začetku I« zasedanja Mostnega ljudskega odbora, na katerem bomo sprejeli petletni plan za razvoj našega mesta, vam
ljudski odbor in preko njega vsa delovna Ljubljana pošilja pozdrave •
Tov. maršali Sprejetje tega plana kot dopolnila k zveznemu in republiškemu planu je naša nova- zmaga, pogojena z rezultati
na^odno-osvobodilne borbe pod vodstvom Partije. Uspehi preteklih
let in vsak dan naraščajoči delovni polet in delovni heroizom so
dokaz vere ljudskih množic in vaše besede, tovariš maršal, da bo
uresničenje ,plana popolnoma izpremcnilo našo domovino, utrdilo
našo politično in ekonomsko neodvisnost ter da plan pomeni istočasno silen porast blaginje naših narodov*
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To neomajno voro v uspešno izpolnitev plana v sijajen
proovit naše državo pod vašim vodstvom , so zrvezuje Ljubljana, da bo mobilizirala vsak dan nove in nove 3ile za dostojen delež k s?:upni izgradnji naše domovine«
iTato predlaga, da se odpošlje Prezidiju Ljudske skupščine LliS naslednji pozdrav:
Mestni ljudaki odbor Glavnega mesta Ljubljana vam iz )
svojega prvega zasedanja pdšilja pozdrave z zagotovili, da
bomo vlagali vse silo za uspešno izvajanje naših nalog v hori3t delovnega ljudstva Ljubljane in vse naše skupnosti.
Zavedamo so, da je poleg izvedbo zveznega in republiškega plana na našem področju uresničitev mestnega plana, JdL
ga bomo sprejeli na tem zasedanju, naša važna naloga v borbi
za dvig življenske ravni delovnega ljudstva, za nadaljnji in
ekonomski dvig Ljubljane, kot glavnega iposta naše republike«
Skupščina z navdušenjem in goglasno sprejme predlagane
pozdrave«
Po prečitanju Ukaza, Prezidlja Ljudske skupščine' kot
1 , točke dnevnega reda in sprejetju podzdravnih brzojavk,
predlaga tov. Ligon nadaljnji dnevni red:
2«) Volitev organov zasedanja.
3») Verifikacija mandatov.
4.) Prisega novoizvoljenih ljudskih odbornikov.
5» 5 Organizacija Izvršilnega odbora 1'JjO
6,J Izvolitev novega Izvršilnega odbora
7«) Petletni plan LO Glavnega mesta Ljubljane.
8<>) Volitev delegiranih odbornikov v okrožni zbor za
volitve predsednika, sounikov in sodnikov porotnikov
okrožnega sodišča v Ljubljani.
Dnevni red je soglasno sprejet.
2

»)
or;,anov zasedajjft.
lla predlog tov. Zigona skupščina soglasno izvoli za
zapisnikarja tov* PogaSar Nikota, za overovatelja zapisnika
pa Flegarja Avgucta in Pan;;eršič Franca.
«
V delovno predsedstvo pa izvoli skupščina na predlog
ttv. Sitarja Franca tov. Sdesarja Henrika kot predsednika in
tov. Bešter I-iaro in Boh Jožeta pa kot člana.
Delovno predsedstvo prevzame vod3tvo zasedanja ter preide
na nadaljnjo točko dnevnega reda
3.) Verifikacij^ mandfltpVo
<
Tov. Turna Brane predlaga v verifikaoijski odbor Zupet Avgusta,
Boruta Ančko, Hribar Franca, Jerina Franca in Kufiar iaiho, kar
skupščina soglasno sprejme«
Tajnik verifikacijekega odbora tov. Boruta Ančka popove
ljudske odbornike, da predloge potrdila Hest.ne volivne koroisijg •
o izvolitvi za odbornike v Mestni ljudulrl odbor Glavnega mesta
Ljubljanec
Ve rifika o i j s ka komisija ugotovi}, da je od 120 izvoljenih
ljudskih odbornikov navzočih 113, 7 odbornikov pa je opravičeno
ž
odsotnihe
Po pregledu potrdil ugotovi verifikacijsldL odbor, da je
vseh 120 ljudskih odbornikov pravilno izvoljenih in zato predlaga
)

ekupščinij da odobri mandate vaom ljudskim odbornikom*
Skup2£±na nato D o glasno odobri mandatOe
Delovni prodsednik tov« Zde Sar prečita imena ljudskih
odbornikov, 3:aterin jo s::upščina na predlog vorifikacijakoga
odbora odobrila mandate in sioort
Albreht Fran, Bešter Mara, Ber.ek .fikola j, Boh Jo:'e,
^ k a v š e k Franc,. Bole Dušan, Boruta Ančka, Bravnioar Dušan,
Cubrilo Budo 11*, Dobra jo Leopold, Dovč Stanko, Drnovšek Viktor,
Drobeč Franc, ižraen J n e a , Forfila Bogo, Flogar Avgust,
G brovsek Jo:';e, Golob Ludvik, Gorjane Joško, Gruden Andrej,
Ilegler Jo T, o , Hribar Franc, Mribornik Marol, Jaklič Jelka,
Jakopič Vokoalav, Jančigai Mirko, Jelene Aleš, Jerina Franc,
Jesovšek Leopold, Juraneic Janko, Meraovan Leandor, Kimovec Franc
Moojan Danilo , Modela Viktor, Modri o Tone , Moprivec Stane,
Koraoin Jože, MoSir Fodor, Lovaeie Leo, Možak Jus, Mraigher Uroa,
Mcoaoie Ivan, Mromzar Stane, Križaj Frano, Kumar Andro^, Kuaar
Liha, Ehšlan M.ricka, Mveder F ni, Lustek Miroslav. M^uok Leopold
M-ihkovoc Gregor, Majoon Stane, Malezič Matija, Laroun Milan,
Major Boris, Mat oh Ivan, Megusar -lil, n , Mihlor Ivan, Miklavo
Ivan, Milav^.č Zvone, iodio d r . Iieli, Mostar Franc, MuSina Nace,
N, glič Stane * Ifeboc Franc, ITodog Janez, Onio Franc, Ožbolt Tono al:
P. hor Jo T, G , Pangeršio Fr^nc, Pelko Ga a por, Plosko Srečko, Pod"
bregar Krna, Pogačar lliko, Ponikvar Ivan, Profioron Mirko, Pretnar
drP Jo i", o j Preželj ing« I*arijaa» Pue Danilo, Puhar Dominik, Bakar
Iva, Iiavnihar dr« Bo "ena, Itopie Ivanka, Ribičič Mitja^ Sever arh*
Milan, Sitar France t Slitel: Mrnin, Smolo Janko, Stcpianik Drago,
Stopi oni Vida, Stopar Vi. t.or, Suhadolo Anton, Svetina Albert,
So mrl Ivan, Sindič Zlato, Skorlavaj Mil^n, Btrlič i&Lil, Suatorčič
Jeraej, T.včar dr® Igor, Tiran Jožo, Tratnik Stane, Trtnik Lojze,
Trtnik Miha, Tu.u Brano, brbančič Marijan, Vidmar Miroslav,
Višnor Slavko, Vittori M.rel, Vo 0 rio Hudolf, Vrhoveo Lojze t
Vrhovnik Stano, Vrtaoni?: Milan, Vulišinič Dragim, Zaje Frano,
Zdasar Henrik, Zupančič Anton, Zupot Avgust, Lagar Fani, Žigon
Alojzij, iu£ok Anton«
4» 5 Prisega iiovoizvoljonih ljudskih jodbjornJJ^j,
Delovni predaednik tov« Zdeaar pozove navaoSo ljudske
odbornike, da pologe v ariielu zakona o volitvah odbornikov
ljudskih odborbv, priao;:o:
'
r
Ljudski odborniki prisežejo v zboru:
•Prisegam pri časti svojega naroda in pri ovoji časti $
da bom kot ljudski. odbornik vedno zvesto zastopal in branil de~
nokratiene pravioe ljudatva, svobodo slovenskoca naroda in Ljudrepublike Slovenije| da bon avoato branil noodvianoat, brat»ctvo in enotnost narodov načo skupno douovinc Federativne ljudske republike Jugoslavijo; da bom večino branil in krepil pridobitve mrodno--osvobodilne borbo i da bom posvetil vse svojo sile
in vae ovoje znanje jx..predku, blaginji in sreči delovnega ljudstva in da bon svoje odboriiiske dolžnosti izpolnjeval neutrudno
in avesto«"
<
,
llato podpišejo ljudaki odborniki besedilo priae^o 6
5c)
l^vržllfie^a odbora H3M),
Tov t Ploal.o Sračko stavi naslednji predlog s
Tovariši ljudski odborniki* Mer je sodanja organizacija
Mestnega ljudo?;ega odbora še vodno v mnogih primerih ostala talca,
kot jo bila po osvoboditvi, ne glede na to, da je sel rasvoj obla

sti na vseh področjih daleč naprej, se sedanje obliko notranje
organizacijo I s vr Silnega odbora v nekaterih primerih postalo ovir a l a nadaljnji razvoj in delo, Zato predlagam, da so sprejme
o!:lep o novi notranji organizaciji in sicer s
Sedanji oddelki naj so preosnujejo v povorjoništva* Polog
dosedanjih poverjoništev naj so osnujejo šo povorjeništvo za
personalno posle , katerega naloga bo pravilna razmestitev upravnega aparata, organizacija strokovnih tečajev,-sistematizacija
uslužbencev £
povorjeništvo za gostinstvo in turizem in naj 30 posli
toga poverjoništva izločijo iz okvira dosedanjega oddelka za
trgovino in preskrbo. Z ozirom na razvoj jo postala nujna potreba, da se izločijo iz okvira trgovino in preskrbo turizem in
gostinstvo, ker so je v zadnjem času pomen turizma in gostinstva
toliko povečal, da zahteva samostojen delohrog^
povorjeništvo za šolstvo, ki jo zolo važno in bo skrbelo
tudi za razvoj naših strokovnih kadrov v gospodarstvu;
dosedanji prosvetni oddelek so naj proosnujo v povorjOT
ništvo za kulturo in umetnost;
pover jeništvo za lokalni promet, katerega posli bodo iz-?ločeni iz dosedanjega komunalnega oddelka, ker so nalogo na tem
področju tolikšno, da zahtevajo ustanovitev takega povorjoništva.
Gornji predlog o spremembah v notranji organizaciji Izvršilnega odbora, kakor som ga prav kar obrazložil, smatram za
uteaoljon in bom glasoval zanj.
Skupščina nato soglasno sprejme
s k l o p
'
o notranji organizaciji Izvršilnega odbora IILO Glavnega mesta
Ljubljana.
Izvršilni odbor Glavnega mesta Ljubljano štej o do 20
članov in ga sestavljajo: predsednik, trijo podpredsedniki,
tajnik in poverjeni?:!^
Za neposredno vodstvo pos-meznih upravnih panog, naj se
pri Izvršilnem odboru organizirajo naslednja poverjoništva:
1 ) Planska komisija.
2 ) Povorjonirtvo za personalne pošlo*
3) Pc?vcrjeništvo za industrijo in obrt.
4; Poverjeni.tvo za trgovino in preskrbo.
5) Poverjeništvo za komunalno gospodarjonjo«
6 ) Poverjeništvo za finanoe»
7 ) Pover jeništvo za ?:metijstvo in gozdarstvo«
8; Povorjeništvo za gostinstvo in turizem,
9) Poverjeništvo za gradnjo.
10 J Povor jeništvo za kulturo in umetnost«,
11) Povorjeništvo z $ šolstvo«
12) Pover jeništvo za lokalni promet.
13) Po\£er jeništvo za ljuds?:o zdravstvo in socialno s?:rbstvo
14) Poverjeništvo Za stanovanjsko zadevo.
J
15) Povorjeništvo za delo«
7» ) I_z,vqlitev p.pve£a_ Izvršilnega odborgu.
Tov. Zdošar poroča, da mora Kostni ljudski odbor iz vrst
odbornikov izvoliti svoj Izvršilni odbor. Volitve so vrše po vloženih listah, ki morajo biti podpisane od najmanj 10 odbornikov.

Lista
imena
nika,
jo za

mora vsebovati imo odbornika, ki kandidira za predsednika,
odbornikov, ki- kandidirajo za podpredsednike$ ime odborki kandidira za tajnika in imena odbornikov, ki kandidira«
Slane Izvršilnega odbora«
Za izvoljeno se smatra ono listo, ki bo dobila večino
glasov*
Tov« Zdešar odredi pred vlaganjem kandidatnih list desetminutnl odmor.
Po odmora vloži tov«, Albreht, Fran kandidatno listo v
imenu starega Izvršilnega odbora in jo obrazloži:
Tovariši, tovariŠicel Volitve v Mestni ljudski odbor so
se vršile v zelo važnem, razdobju. Vršile so se v dobi naporov
in prizadevanj jugoslovanskih narodov za petletni gospodarski
plan, v dobi, ko se v mednarodnem svetu zaostruje borba mod imperialističnimi silami in silami demokracije za pravo ljudsko
demokracijo, za trden in resničen mir. Tudi današnje volitve v
Izvršilni odbor imajo svoj poseben pomen. Ljubljana bo sprejela
na tem zasedanju svoj petletni gospodarski plan, plan gospodarskega in kulturnega razvoja Ljubljane.
Iz svoje srede moramo izvoliti tovariše, ki nam bodo nudili polno jarotvo za to, da bo sprejeti plan dejansko 100$ izveden« Pred Mestni ljudski odbor se postavlja nemajhna in zelo
odgovorna naloga, porvenstveno gospodarskega značaja. Izvedba teh
nalog zahteva agilnih sil, gospodrrsko-operativnih usmerjovalcev,
katerih zmogljivost bo ustrezala današnjemu tempu dela in ki bodo
dovolj samoiniciativni in iznajdljivi, da bodo polagali vse sile
za dvig življenske ravni ljubljanskega prebivalstva in 1.1 bodo
porok za gospodarski razvoj in prospeh našega mesta. Vodstvo mora
združevati v sebi tiste funkcionalne in gospodarsko operativne
sposobnosti, ki so potrebno za izvedbo označenih nalog. Iz teh
vidikov kritične in samokritične presojo položaja in možnosti
lastne operativne dejavnosti sem prišel do zaključila, da je treba
vodstvo Izvršilnega odbora Izročiti v ro?:o novim, sposobnim in
svežim mlajšim močem, ki bodo dvignili 1L skrbeli za proo^it
Ljubljane« To mojo stališče je osvojil tudi Izvršilni odbor in
narodna Osvobodilna fronta, zato v njenem in syojem imenu predlagam za novega predsednika tov. M a 1 e ž i č a Matijo, borca
iz 170V, ki ga vsi prav dobro poznate in je že doslej kot sekretar
Mestnega komiteta storil Mestnemu ljudskemu odboru mnogo uslug
in nudil mnogo pomoči.
^
Za podpredsednika predlagam tov, S i t a r j a
Franca,
dr. M o d i o Helija, G o r j a n c Joška. Za tajnika tov„
K o v a č i č a
Leona. Za poverjenike pa M a č k a Leopolda,
K o c j a n a
arh. Danila, P o d b r e g a r
Erno, P 1 e š k o
Sroč]:a, T r t n i k Lojzeta, S v e t i n a Alborta, D r o b e ž
Franca, R e p i č Ivanko, N e b e o Franca, R a k a r Ivo,
II i k 1 a v i č Zvoneta, iT a g 1 i 5 Staneta in P u h a r Dominika.
Delovni predsednik da listo skupščini nr glasovanje«.
Skupščina soglasno izvoli Izvršilni odbor v smislu predlagano liste«
Novoizvoljeni predsednik tov. Mr.ležič Matija naslovi na
skupščino naslednje besedo s
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Tovariši, tovarišice ljudski odborniki!
(
v
'
i
Mislim, da bom tolmačil mnenje vseh članov novoizvoljenega Izvršilnega odbora, čc bom v imenu vseh ljudskih odbornikov
dal zagotovilo Mestnemu ljuuskomu odboru, da bo novo izvoljeni
Izvršilni odbor z vsemi svojimi silami, po svojih najboljših močeh skušal opravičiti veliko zaupanje, Idi nam ga izkazuje Mestni
ljudskL odbor. Istočasno bi se zahvalil dosedanjemu Izvršilnemu
odbort na čelu s tov* predsednikom Albrehtom za njegovo delo, za
delo od osvoboditve do danes. Delo dosedanjega Izvršilnega odbora je bilo brez dvoma tožko delo, s 4 jo moral urejati ljudslco^
oblast takoj po veliki, osvobodilni vojni, ki so jo bojevali naši
narodi«
v
Na zasedanju, ki se bo nadaljevalo jutri, bomo opravili
zelo važno delo - sprejemali bomo petletni plan razvoja glavnega
mesta Ljubljano• Naloge, ki jih postavlja petletni plan pred vso
nas, pred vse naše rajone in masovnb organizacijo, pred vse prebiva loe. glavne ga mesta Ljubljane,eo brez dvoma težke naloge. So
pa take naloge, po katerih bomo na koncu petletke lahko ugotovili
velik korak naprej za razvoj, za boljšo in lepšo bodočnost, ki
pa bodo zahtevale mnbgo žrtev in naporov vseh nas« Zato jo treba,
da bo
novoizvoljenemu IzvršilneL2U odboru staSc ob strani ves
Mestni ljudski otpoor in mu pri teh nalogah pomagal. Popolnoma
sem prepričan, da bomo te nalogo izvršili. Popolnoma sem prepričan, da bomo s tem vsi skupaj opravičili zaupanje, ki smo ga dobili na zadnjih volitvah v Mestni ljudski odbor«
Ob 17#30 url prekine delovni predsednik zasedanje ter ob- \
javi ljudskim odbornikom, da se bo zasedanje nadaljevalo jutri
10. t»m, ob 9 . uri dopoldne z nadaljevanjem sprejetoga dnevnega
roda, ko se bo sprejemal petletni plan mo3ta Ljubljane in izvolil
okrožni zbor delegatov za volitve predsednika in sodnikov okrožnega sodiufca«
,
_
' Nadaljevanje zasedanja 10.IV.1948 ob S.uri dopoldne.
Pr-d prehodom na dnevni rod poroča podpredsednik Izvršilnega odbora tov. Gorjanc Jože, da se je zjutraj vršila l.soja
novoizvoljenega Izvršilnega o d b o r a / n a kateri so bila xdodeljena
posamesna povorjoništva tako-lot
i
Predsednik planske komisijo - tov« Podbrogar Erna,
poverjenik za personalne posle in za ljudsko zdravstvo
ter socialno skrbstvo - tov. Hakar Iva,
poverjenik za industrijo in obrt - tov« Pleško Srečko,
poverjenik za trgovino in preskrbe - tov. Nebeo Prane,
poverjenik za komunalno gospodarjenje - tpv* Svotina Albert,
poverjenik za- finance - tov. NagliS Stane,
poverjenik za kmetijstvo in gozdarstvo - tov. Maček Leopold,
poverjeni?: za gostinstvo in turizem - tov. Gor janc Joško,
poverjenik. za gradnje - tov, Ilocjan Danilo,
poverjenik za kulturo in umetnost - tov, Miklavifc Zvone,
poverjeni]: za šolstvo - tov. Repič Ivanka,
poverjenik za lokalni promet - tov. Trtnik Lojze, A
poverjenik za stanovanjske zadevo - tov. Drobež Prano,
poverjenik za delo •• tov. Puhar Dominik,
i
. •

roda

Nato preide ljudski odbor na nadaljnjo točko dnevnega

7• ) Petletni plan, Mostnega 1judakega odbora Glavnegp
me3ta Ljubljane,
"
"
~ ~
'
"
Delovni predsednik da "besedo tov,Haležiču Matiji, predsedniku M10.
v
Tov. kaležič:
Tovariši in tovarišice ljudski odborniki t
Izvršilni odbor vara predlaga v odobritev prvi petletni
plan razvoja mosta Ljubljane, hi je sestavljen v skladu o pet1
letnim planom razvoja LBS. Kostni plan predvideva zelo veli. :
razvoj v vsakem oz:_ru, predstavlja na vide a neverjeten skok,ki
ga bomo doseglit Vendar bi bilo napačno, če bi izgradnjo mesta,
dviganje živijonskega standarda prebivalstva in splošno kulturno življenje v Ljubljani gledali samo skozi očala mestnega plana1
Poleg nalog predloženega glana bo is republiških virov investira
no na področju Ljubljane se 2 miljardi 800 uiljonov din, tako,da
bodo znašale investicije po republiškom planu blizu 4 miljardo
din, no-upoštevajoc pri tem še znatne zvezne investicijo«
Generalni plan rekonstrukcije inizgradnje Ljubljane je
ta?~o široko-potezen, da se bo žo v tej petletki marsikje izpremenilo lice našega mesta, Litostroj in drugo nove tovarne, cela
vrsta znanstvenih institutov, gospodarskih ustanov, kulturnih in
reprezentativnih zgradb, ureditev železniškega vozla s poglobitvijo kolodvora in pro, e - to je sano nekaj primerov, ki bodo
dali smer bodočemu razvoju, v katerem bo Ljubljana postala dostojno središče naše republike,."^ '
Velik del, posebno vsa komunalna izgradnja, stanovanja in
podobne nalogo, ki neposredno vplivajo na stand rd Življenja,spadajo v delokrog 1IL0 in so zajeto v našem mestnem pplanu* Dejstvo, da si po sprejetju zveznega in republiških planov danes
postavljajo svoje plane tudi ljudski odbori v lokalnem merilu,
je zelo pomembno, kar priča, da pri nas ni več zlagane lokalne
samouprave, samouprave na papirju, kot smo jo bili vajeni v
predaprilskih časih, iie more biti namreč govora o kakršnikoli
samoupravi, če ni za to materialne osnove. Ta materialni temelj
ljudsko oblasti je pri nas socialistični sektor gospodarstva,v
katerem igra važno vlogo tudi gospodarstvo lokalnega značaja.
Prav zaradi tega je pri nas možno planirani v državnem in Io3:alnem merilu, oziroma prav zaradi tega je pri nas poleg državnega
plana tudi planiranje v lokalnem merilu družbeno - ekonomska
zakonitost, Ilikdar doslej v zgodivini ni bilo občinske upravo
Ljubljane, ki bi bila v stanju predvideti, šo manj pa določiti
gospod, .roki in kulturni razvoj mesta za pet let naprej» ilikdar
doslej ni bilo za to niti ekonomske,niti politične moeio To je
mbgoče samo v 1 j u d e M državi, kjer ni več dikfcata posameznih
kapitalistov, kjer so osnovna proizvajalna sredstva v rokah ljud
stva, kjer razvoj industrijo, zidanje stanovanj, urejanje promo
ta, komunalnih naprav itd, ni več stvar pos>-m.;zni?:ov, marveč vso
družbe, ki zato tudi z članom pristopa 1: delu,
Tej družbeni izpremembi,
si jo je izbojevalo naše ljuds;fcVo, odgovarja tudi smeli načrt razvoja našega mesta, v 3r.aterom
naše ljudstvo ne vidi več kapitalistični center izkoriščanja mosta in vse dežele, marveč ga čuti kot žarišče socializmih
«» mr
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ITaš petletni plan na osnovi d e l a ^ g ^ v o ja in .^zkušenj .3dL
so jih pridobili mestni organi tekom zadnjih let- Ce so "bilo
to izkušnje potrebne za sestavo plana, so tembolj potrebne za
izvajanje plana. Radi tega je treba na par značilnih primerih
oceniti naše dosedanje delo s
1 , ) Od bivšo občine SDK* podedovali zelo malo gospodarskih
podjetij in ustanov, večinoma, v slabem stanju. To so "bile stare l-.omunalne ustanove in podjetja, dočim industrij ski&, obrtni*storitvenih, trgovskih, gostinskih in drugih obratov ni bilo. .
Do danes se je ijreža podjetij silno razmahnila tako, da 30 število zaposlenih v vseh mestnih podjetjih narastlc od 1.652 v
začetku lota 1946 na 7.694 v začetim leta 1548. Doeim je bila
akumulacija v mestnih podjetjih let:. 1946 minimalna, se jo leta 1947 povspela nad 50 miljonov din in je predvidena za leto
1S48 v zneslm preko 10C miljonov č i n .
'Upravni aparat -L0, ki je bil povečini prevzet od bivše
občine je zelc te*:ko sledil tako naglemu razvoju. Ta, povečini
cisto administrativni aparat ni bil vajen operativnega upravljanja gospodarstva, v nekih primerih je v tem smislu predstavljal celo oviro. Kadi tega so bili potrebni veliki napori, da
je v naših gospodarskih organih prevladal smisel za gospodarjenje 1 da mora biti upravni aparat posredni ali neposredni voditelj gospodarskih podjetij.
ITajvažnejša izkušnja, ki smo jo v tem procesu pridobili
je ta, da je tam manj blrokraoijo po naših uradih tedaj in tam,
kjer je dosti posla o podjetji in 3 produkcijo, kajti tam okorno, birokratsko poslovanje postane najprej očito. ITaše trgovinsko
poverjeništve danes in prod letom dni je kot dan in noč prav iz
razloga, ker se je pred letom še utapljajo v administriranju,
dočim ga sedaj poživlja cela vreta trgovekih podjetij. Uaši rajonski ljuds:i odbori so is istega rnzloga zadnjega pol leta
napravili večji razvoj kot prejo v^dveh letih. Taki sp primeri
tudi v vseh drugih naših organih. Že samo ta izkušnja potrjuje
hkrati dve stv:ri: da namreč ne more stari, oziroma, da ne morejo deli starega administrativnega aparata, ki so bili primerni
bivši občinsrd. upravi, sedaj v naših razmerah uspešno voditi
socialistični sektor gospodarstva in drugič, da ne more biti
dobro delo tistega ljudskega odbora, ki nima gospodarske osnove
v svojih gospodarskih podjetjih in ustanovah.
Drugi zaključek, ki. je za Ljubljano posebno;važen je t a ,
da pri nas prevladujejo taka proizvodna podjetja, ki niso bila
z naše strani ustanovljena po načrtu, marveč smo jih dobili po
sodni zaplembi in po nacionalizaciji. U c v a m o s t je sedaj, da bi
obstoječa podjetja določala smer razvoja našo lokalne industrije.
Povsod tam, kjer smo mi sami postavljali podjetja na osnovi potreb - prevozna, komunalna, trgovska, gostinska i t d . - tam take
nevarnosti n i .
2.) Izvajanje plana v laJIŽkon prvem letu naše petletko je
skc:,ijvse leto spremljal delovni polet naših delovnih ljudi. 'Ja
področju Ljubljane je bil plan prvega leta na splošno presečen
ln to v zvezni^.,republiških in naših mestnih podjetjih. To pomeni
za nas brez dvoma veliko'gospodarsko in politično zmago. Značilne pa je, da je bil prvo i polovico lanskega leta uspeh pri izvajanju plana v Ljubljani Veliko manjši od uspeha v drugi polovici
leta. lino ga podjetja, ki' polletnega plana niso izpolnila, so to
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v drugi polovioi nadoknadila in skupni letni plan presegla«,
Če pogledamo na položaj pred let oni dni, se spomnimo,da
je lansko pomlada pa tja do poletja našim sovražnikom sorazmerno uspelo vplivati na del manjzavednih ljudi in zasejati pesinizem pri izvajanju planskih nalog* Da so "bile na dnevnem rodu
r^zne alarmantne novice o skorajšnji intervenciji, o nacionalizaciji obrtnikov, razlastitvi kmetov, zamenjavi denarja, o tem,
da je plan nerealen ifcdo ITaše politične organizacijo, ki so v
tistem času slabo delale, so imelo dokaj truda, da so se šele
tja^v- poznem poletju izmotale iz dofenzive in razkrinkalo vse
podobno podle namero sovražnika, ki je hotel s takimi govorioaml zmanjšati delovni član ljudstva« Na primeru Nagodetovoga in
drugih p.tooosov so inožioe jasno začutilo, da jo vso to delo
sapadnih kapitalistov, ki hočejo "preko svojih agentov pri nas
zavreti naš razvoj v socializem.
Haše sindikalne organizacije in tudi vodstva podjetij v
prvi polovici leta niso uspeli letni plan razdeliti na mesece in
ga podrobno pojasniti tako, da plan delavoov po tovarnah in obratih n i neposredno zainteresiral, linoga naša mestna podjetja pa
to^aj cploli še niso imela realnih planov, Na gradilišču ^ograda
v Šiški je n , p r . ista delavna grupa v oktobru in novembru, ko ji
je b:'1 plan podrobno pojasnjen storila v e č , kot od maja do oktobra, ko jo bil plan skrit v pisarni,
J
Iz gornjega sledi, da izvajanje plana ni odvisno samo
od organizacijskih u!:rcpov gospodarstvenikov, marveč istočasno
in predvsem tudi od politično zavesti delovnih ljudi, od stopnjo
njihove patriotske zavesti pri prenašanju težav v zvezi s planom
in od tega, koliko so jim planske naloge poznano in razumljivo,,
5«) Volitve v RLO in KLO v lanskem novumbru predstavljajo veliko prelomnico za vlogo rajonov in krajev, kakor tudi za
delo oamega M L O , Na rajone smo prenali važne naloge v komunalnih poslih,- v upravljanju industrijsko-obrtnih obratov, preskrbi,
financah itd e Vzporedno o tem se je vršila decentralizacija dela
na K D O .
Ta krepitev rajonov in krajev, ki so bili dotlej suha administrativna telesa brez posebnih kompeteno, ne pomeni le okrepitev bnaših osnovAih organov oblasti, marveč pomeni novo stopnjo v organizaciji našega mestnega gospodarstva« Vrsta naših manjših podjetij, ki so dotlej obremenjevala povorjoništva LLO in
bila slabo vodena, so! se po predaji rajonom,vidno izboljšala.
Na ta način so tudi RLO in KLO postali opora mostnim gospodarskim
podjetjema Sledi torej, da je troba z decentralizacijo dela na
1EL0 nadaljevati tudi v naši gospodarski dejavnostio
I
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Z razvojen direkoij, 1:i so v naša podjetja vnesla red /
in operativnost, s Ijcopitvijo in boljšo organizacijo rajonov in
krajev ter z novo organizacijo našega Izvršilnega odbora je postavljena pri nas taka organizacija, ki jari&i, da bo lahko vsaka
naloga ta2:oj vidna in vpostavana. ki omogoča Iniciativno širokoga kroga, s čemer so lahko organizacija približa vsakdanjemu življenju naših meščanov, Vec napredek v zvezi z našim splošnim državnim planom bedo ljudje čutili preko dobrega ali slabega dela
naših organov in obratno, prav mi smo dolžni v redu izpolnjevati
nas mestni plan, da bo skupni državni plan dosežen,
Ko se litomo našega plana bi pogrešili, oc ga ne bi glodali v najtesnejši povezanosti z republiškim in zveznim planom.

Zvezni plan predvideva začetek "urejanja 20 največjih mest v
državni po zahtevah Modernega urbanizma in v akladu z gospodarskimi, komunalnimi in kulturnimi potrebami novega družbenega
živijonja" 9 Nas republiški plan posveča glavnemu mestu Ljubljani
posebno poglavje. Zo samo za to moraifco pristopiti J: našemu mestnemu planu iz širšo pcrspek.tivo. Vso, kar so na področju mesta
gradi, ureja in obnavlja, pa naj bodo to tovarno, znanstveno in
kulturne ustanove, prometno napravo, pa naj to delo vrši kdorkoli, vse to vpliva na življenje meščanov, daje smer razvoju itd, in mora biti radi tega predmet našega zanimanja« Knogi naši odgovorni tovariši to pozabljajo, i m j o pred očmi samo ozki mestni
sektor ter delajo zato napako« Zavedati so moramo, d>. no moro biti uspešnega dela brez upoštevanja splošnih nalog iijda vsak partikularizcm na vso zadnje škoduje nam samim«
. Ljubljana se danes v vsakem pogledi neprimerno hitreje razvija kot kdajkoli prejo. Začela so se že prva dela, ki naznanjajo
velik razmah mesta proti severu« Stanovali j ske zgradbe v okolici
Litostroja in gradnja zbiralnega kanala za severni del mosta, pričajo o tem« Začela so so meritvena dela za poglobitev EŽ železniško
progo skozi mesto, ki jo glavna ovira za nemoteni pravilni razvoj
proti severu« ^Lahko rečemo,da ni daleč čas, ko so bo mesto popolnoma strnilo s St .Vidom: in Ježioo*
Z dneva v dan je dotok Ljudi v mesto vočji« Še lansko loto smo predvidevali, da bo imela Ljubljana ob koncu petletko
120.000 prebivalcev. Že; danes vidimo, da smo 30 zmotili, da bo
ta številka žo letos prekoračena, oziroma bi že bila, če ne bi
stanovanjska stiska ovirala naseljevanja v mestu, Napačno bi bilo
misliti, d.-, je ta dotok ljudi v mesto istoveten s stihinsklm goiiilanjem prebivalstva v mestih kapitalističnih držav, Nasprotno!
Potreba po vedno novi delovni sili v obratih, ki jih načrtno postavljamo, potreba po novih znanstvenih, tehničnih in drugih kadrih, ter možnost, da stotino ljudi danes pri nao lahko študira
na vseh mogočih šolah - ter končno osvoboditev in sprostitev vsega življenja, ki ga je slovenski narod izbojeval - to so vzroki,
ki zahtevajo od glavnega mesta hitrejši razvoj«
Naša dolžnost je skrbeti za to, kako meščanom v danih prilikah omogočiti kulturno življenje. Radi večjega števila ljudi bo
treba več stanovanj, bo treba izboljšati promet, bo treba novih
oost, več trgovin, gostiln,, menz, kinodvoran, ambulant, šol, več
vode, elektriko, plina itd« N o , na t o , kako so konkretno lotiti
teh nalog, nam odgovarja naš petletni plan. Ravno to jo osnovna
linija naloga plana«
Ce pogledamo 14 čl$n plana, na prvi pogled opazimo, da jo
glavna misel posvečena stanovanjem, komunalnim napravam, prosvoti,
kulturi in zdravstvu - to so pravi skrbi za življenje ljudi. V
kolikor plan pokaže razvoj lokalno' ind> atrije, je tudi tukaj vidno,
da prvo mesto zavzema profcr mbena industrija,
lo ni slučajno, dqi danes spre jemo prav tak plan, s prvo
tako osnovno orientacijo'. Pri nas, v ljudski državi je vprašanje
splošnega razvoja gospodarstva,industrializacijo, elektrifikacijo
itd, neločljivo povezani z dvigom živijonskega standarda, PrL nas
razvoj proizvajalnih s i l in večanje družbenega bogastva povzroča
stalno^večanje blaginjo delovnih ljudi, dočim v kapitalizmu večanje družbenega bogastva in dvig standarda d&lovnih ljudi no grosta
vzporedno, marveč se 'bipgastvo kopiči v rokah majhnega števila kapitalistov, kar povzroča stalno večanje revščine mod delavci, kmeti, obrtniki 1in dalo/ničli ljudmi sploh. Kapitalisti gradijo tovarno,
" ' '
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elektrarno, rudnike, žalosniškb progo itd* in pri ton mialijo
na profit, i pa gradimo tovarno, elektrarne, rudnike, železniško proge itd, zato, da bi lahko gradili tudi kulturno prosvetne ustanovo, bolnioo, oanatorije, pooitniSke domove,stanovanja, da bi razvijali kmotijatvo, obrt itd.
Plan o povečanju blaginjo ljudi si lahko postavi samo
država dolov,.oga ljudatva, kjer so sredstva za dosego te blaginje v njenih rokah. Ker ima.o v 1judaki državni Jugoslaviji
prav 1 j ud .ki odbori kot organi oblasti prvenstvene) nalogo, da
izkoristijo veliko materialno vire, ki jih bo dala naša industrija
in kmetijstvo ter jih uporabijo za vsakdanje življenje ljudi,
zato je jasno, da naš petletni plan postavlja na prvo mesto
akrb za boljše življenje meščanov*
Največjo številko v planu investicij predstavlja 528 milj onov 120 tisoč din za gr adnjo atanovanj, kar predstavlja 45
vjeh investicij po planu, To zgleda na. prvi pogled veliko, brez dvoma ni malo - vendar za potrobo prebivalstva ob konou
petletke še no bo zadostovale, lili danes vemo, da mnogo ljudi
v mostu živi v premajhnih, neprimernih stanovanjih, da jih
•mnogo, ki na stanovanja dolgo čakajo. Vendar mi tehnično nismo
v stanju sodaj graditi več stanovanj, kot jih gradimo* Ho moremo mi v par letih nadoknaditi to, kar so v Ljubljani zamudili
v 4 lotih vojno, ko 1 so gradili bunkerje in žične oviiv namesto
,stanovanj, "
/
Zgraditev predvidenega števila stanovanj jo v petletki,
ona glavnih nalog ljudskega odbora* Vendar to v pogludu stanovanjskega vpraSanja ni edina naloga. Gradnja stanovanj jo družbena naloga, ki j a za vse nas enako v. žna> kot gradnja industrijo, Kadi tega moramo skrbeti, da bodo tudi druge ustanovo za svojo d laveo in nameščence gradilo stanovanja, V Ljubljani imamo
lopo število ustanov in tovarn, ki gradijo stanovanja in poslovno prostore, Je pa tudi mnogo primerov, ko ustanovo razširjajo
svojo obrate,-pov„č-vajo število zaposlenih in no mislijo o tem,
kjo in k_.ko bodo ti ljudje stanovali. Obrnejo so z dopisom na
kLO, rabimo toliko prostorov, se razburjajo, ker jim ni takoj
ustreženo"" in čakajo. Cc imajo možnost za gradnjo In je to celo
predvideno po njihovem planu, potom jih bomo mi pustili, da čaka jo J Ha drugi strani moramo pospeševati gradnjo stanovanj o
strani, privatnikov, pri čemer se seveda morajo držati regulacijskega načrta.
Pri gradnji stanovanj in drugih zgradb pa ne smomo tožiti
samo za tem, da so zazidavajo prazno'parcelo na sedanji periferiji, Tudi gradnjo stanovanj moramo izkoristiti za to, da se bo
izpromenil zunanji izgled obstoječih mestnih predelov, Neekonomično jo razširjati mostni pomorij, dokler imamo v centru mc.sta
še nebroj nezazidanih parcel, kjer je že položena kanalizacija,
plin in električna osvetljava, vodovod, kajti prav toga materiala nam zelo pri manj? :u j o , ne gloda na to, da prazno parcele običajno mostu niso v o?:rq3* Iz tega razloga bo treba marsikje tudi
•staro rušiti in na istem mostu graditi novo. Ho morouo n.pr.toliko časa pustiti Kolodvorsko ulico tako, kot jo, doklor se no
bodo tamkajšnje ..tare nizke zgr idbo samo porušilo. Temu primerno
amo začeli letos na Ambroževem tr.u z večjimi doli, Takih ulio
in trgov pa je v Ljubijani še mnogo,
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Naš glan občega tudi celokupni zadružni in privatni sektor na področju mesta. Sera spada manjše število privatnih industrij, vsi obrtniki in kmetje« Naš plan bi bil nepopolen, oziroma bi bil brez vrednosti, če ne bi zajel tudi vse privatne proizvodnje in dejavnosti, ife mislimo seveda z administrativnimi iskre pi in nasilno vplivati na razvoj privatnega sektorja* Pri nas
lahko planiramo in vplivamo na razvoj privatnega sektorja ekonomskim potom, s tem, da imamo dovolj močan državni sektor, ki ne
uničuje malega produoonta, kot v ?:api.t alizmu, marveč mu nasprotno
omogoča nemoten razvoj in mu daje celo pobudo za to«
Predvsem je tukaj važno vprašanje Obrtnikov surovin za
njihove obrate. Lansko leto ni bila vedno in povsod izkoriščena
kapaciteta obrtniških obratov, ker je primanjkovali surovin. To
objektivno težavo so ne?:ateri veliki obrtniki izkoristili in jo
še izkoriščajo'in med poštenimi obrtniki sejejo nezaupanje do
oblasti in nevero v razvoj privatne obrti pri nas. Ti ljudje skušajo še danes, kljub jasni liniji, ki jo je dal tov. maršal in
drugi naši voditelji •• voditi diskusijo okrog vprašanja - ali
bo privatni obrtnik v ljudski državi obstojal ali ne« Večina se^
stankov z obrtniki še zadnje čase izzveni v tem smislu. Mi ne
dopuščamo več take diskusijel Za nas je jasno, da so pošteni obrt
niki nepogrešljiv sestavni del gospodarskega mehanizma naše ljudske države, povemo p'a tudi, da. obrtnikišpekulanti, ki hočejo
uspevati na račun drugih, dostikrat tudi majhnih obrtnikov - res
ne bodo dolgo obstojali v ljudaki državi« Brez dvoma pa je ogromna večina ljubljanskih obrtnikov poštena in smo prepričani, da
bodo sami pokazali na tiste, ki rajši delajo zmedo, kot da bi se
pogovorili o tem, kako bomo dolali in ku. :o premagali naše objektivne težave.
Čeprav ni bila kapaciteta do kraja izrabljena, je vendarle res, da je obseg obrtne proi .vožnje že lansko loto bil za
višji, kot pred vojno« Zakaj potem v obrtništvu občutek premajhno
aaposlaao.sti? Zato, ker so silno porasle potrebe ljudi, ker se
je kupna moč večine delovnih ljudi dvignila. Tu jo vzrok, da imajo obrtniki več naročil, kot kdajkoli prij, da bi lahko porabili
več surovin, kot kdajkoli poprej« To pa jasno kaže na perspektive
obrtništva, ko bosta naša industrija in kmetijatvo povečala produkcijo.
V,
Po obliki, kot je sestavljen, je naš plan v nekih členih
enako splošen ?;ot republišIJL, v nekaterih pa bolj konkreten. Brez
dvoma mora biti plan ljudskega odbora bolj podroben, kot je lahko
republiški, ker mora postaviti pred ljudi nalogo v čim jasnejši
luči, poimensko čc treba. Vendar ta podrobnost ne sme iti tako da
leč, da bi dušila iniciativo, da bi onemogočala ispreminjanjo in
izboljševanje med delom, ilirna smisla plan predvideti n.pr. izgrad
njo velikega vajeniškega doma, če se bo verjetno pokazalo, da je
boljše zgraditi 2 ali 3 manjše; tlakovati to in to ulico, če bo
izpremonjen promet pokazal tako potrebo na drugem kraju. Tovariš
Stalin pravi: " Za nas jo patletni plan kakor vskk plan, le plan,
sprejet kot prvo približanje, ki ga je treba še točneje odrejati,
spreminjati in izpopolnjevati na podi gi izkušenj na turenu, na
podlagi izkušenj pri izpolnjevanju plana, iToben petletni plan no
more predvideti vseh možnosti, ki se skrivajo v n<ročju našega
reda in M se ou.krivajo šele med delom, m d ureenačenjem plana v
tovarni, kolhozu, rajonu itd. Samo birokrati lahko mislije, da se

)

plansko delo konča s sestavo plana. Sestavljanje plana je golo
začetek planiranja. Pravo pl,.nsko vodstvo 3e razVije šele po
sest-vi plana, po preizkušanju na terenu, mod izpolnjevanjem,
popravljanjem in toonejšim določanjem plana."
Važno nalogo v našem planu morajo odigrati RLO in KLO.
V veliki meri bono prav preko njih nalogo plana približali ljudstvu, oziroma preko njih dobili podporo ljudstva v obliki kritike,
predlogov itd. Naš plan ne smo .kršiti gospodarske samostojnosti
RLOi in KLO, čepSjav je to za vse mesto skupni plan. Nasprotno v
okviru tega plana si bodo rajoni in ?:raji post. vili svoje piano,
kjer bodo lah..:o do kraja razvili iniciativo na pov^čanjo pl .na.
Razpravljanje danes ne bi bilo popolno, če ne bi omenili
tako važnega faktorja, kot je pri nas prostovoljno delo. Lansko
leto in že letos so prostovoljci prihranili ::LO~u stotisoČo. Letošnji plan prostovoljnega dola predstavlja izdatno dopolnitev
plana BILO in kaže veliko voljo meščanov do urejanja iin graditve
mesta. Zgrajenih bo mnogo cest, urejenih parkov, popravljenih
zgradb, fizkulturnih prostorov itd., ki jih bomo vsi uporabljali,
vendar to ne bo v breme našega proračuna* Marsikje bo ravno prostovoljno delo najprimernejša oblika, po kateri bodo ljudjo spoznali naše n.estnoin vsedržavnO gospodarstvo. Obveze za delo, ki
jih postavij jo OP organizacijo, sindikati in p o s m e o n i k i niso
nič drugega, v kot majhni primitivni plani, kot doloi našega sxipnega plana. Če se nekdo obveže, da bo delal 20 ur pri izkopu za
zbiralni kanal, potom jo ta obvoza del petletnega plana I'iL0. ki
predvideva zgraditev tofca zbiralnika, V tem smislu mora biti plan
Osvobodilne fronto tudi plan ljudskega odbora,
VI.
ko ugotavlja :o glavne značilnosti plana, primerjamo dvig
produkcijo v posa eznih panogah, uvig standarda življenja, gradnjo obče koristnih naprav itd, pa ne smemo misliti, da bomo vse
te stvari dosegli brejf težav, ki vsi uostikrat radi povdarjamo,
da je petletni plan borba. To je postalo že precej splošno geslo.
Vendar v vsakdanjem življenju, ko moramo dejansko premagovati težave, dostikr t toga gesla ne razumer.o. Ne razumemo, da je izbojevanje našega petletnega plana z ožirom na to, da globoko potezo
v družbene odnose morda težja stvar, kot jo bila narodno-osvobodilna borba, Izpolnitev plana terja velikih naporov od vseh nas.
Prvi dve leti petletke sta še posebno težki, težji od ost lih treh.
Do tedaj ne moremo priča.':o v ti vidnega izboljšanja. Letošnjo plansko leto bo n; jtožje• Naš voditelj tovariš Tito jo dejjal udarnikom
Srbije: "Loto 1948. bo najtežjo loto v izvrševanju našega plana".
Zato ni prav, oo govorimo s.mo o lepši bodočnosti, ki jo bomo s
planom dosegli, pri tem pa zamolčimo, da pot, po kateri hodimo no
bo lahka,
^
V naših lokalnih podjetjih bo še mar o Hiteti primanj3:ovalo
surovin, strokovnih moči, prostorov, skladišč j na naših gradiliščih
bo tudi lptos primanjkovalo gradiva, zidarjev itd,f našim trgovskim
poajotjem bo primanjkovalo prevoznih sredstev, 0 tem smo prepričani in se nam zdi to normalno, kajti po ta]o težki vojni in takem
razrušenju drugače biti ne moro. Vso te težave pa postanejo malenkostne, Če se zavedamo, da moramo izvršiti plan, če hočemo jutri
lepšo živeti, da za nas ni nepremagljivih trdnjav, Če se dela lo~
ti.io z voljo. Zavest, da t>o naši narodi tako močni, da s svojimi
silami, čeprav težko - urejajo svoj dom, brez klečeplazenja prod
dolarji za ceno naše svobode.- ta zavest nam ora dati moči tudi
v naslednjih planskih lotih. Saj ravno radi tega, ker nam pri

vsakdanjem delu. mn.jka toga, eno ga in tretjega, mi pa hočomu
kljub temu 2 delom naprej - je plan borba. "Ge ks&eš se hočeš
vseliti v hišo, jo moraš prej sezidati" pravi tovariš Kardelj,
Tov:,riši odborniki l L.JL že preko leto dni izvajamb ta
plan. V tem času, ko smo si pridobili že mnogo izkušenj, ko imamo že vidno prvo uspehe, ko imamo za seboj prvo plhnsko leto
častno izpolnjeno, 2:o že tu pa tain lahko ugotavljamo vzroke posameznim neuspehom, ho vidimo delovni polet, a katerim 30 delovne :možice sprejelo plan - mi no dvomimo, da bodo naši delavci,
naši sindikati in vsa naša fronta tudi letos in v naslednjih letih pokazali enako zavest, kot so jb^pokaz^li v preteklem 1947.
letu, ko se je v Ljubljani zadnje mesece v vseh tovarnah vršila
dobesedna bitka za izvršitev letnega plana. Pred letom dni so se
še dobili ljudje, ki so verjeli, da je naš plan bajka, danes so
utihnili,
•
ki gradimo svoj lepši dom, v katerem hočemo sadove svojega
dela tudi uživati. Z., to ho o e 0.0 mir, zato nočemo vojne! Borili se
bomo proti vsem vojnim hujskačem na sapudu, toda ne samo z besedo,
temveč tudi z dejanji, ilasa država^na čelu z našim voditeljem
maršalom Titom predstavlja v svetu resno 3ilo za trajen mir med
narodi. Krepitev naše domovine Jugoslavije in večanje njene obrambne moči pa bomo dosegli z izpolnitvijo Titovega petldnfega plana#
Z izpol^iitvijo petletnega plana Glavnega mesta Ljubljane
bomo dali svoj doprinos skupnemu planu LHS in FIRJ*
Po 10 minutnem odmoru d a be36do delovni predsednik
tajniku 10 tov. Kovačiču Leonu,
Tov, kovačiČ: k '
Tovariši in tovarišico ljudski odborniki glavnega mosta
Ljubljanel
Danes, ko Izvršilni odbo® MLO predlaga v razpravljanje
petletni plan razvtja mosta Ljubljane, se prav vsi zavedamo nove
družbeno stvarnosti, ki je plod naše zmagovite osvobodilne borbe,
stvarnosti, ki prav ona omogoča vodenje gospodarstva po planu brez
katerega si ne moremo zamisliti ostv^rjenje sooializma, Veličastna
zmaga nad faŠistiČmim okupatorjem in domačimi izdajalci pomeni poleg vojaške tudi politično zmago tistih velikih načel, ki so jih
nasi narodi pod vodstvom komi^oi stične partije vzidali v temelj©,
na katerih gradimo novo družbo brez izkoriščanja človeka po človeku,
Izvajanje teh osnovnih načel je privedlo do bistvenih izprememb v družbenem življenju naše države«
Prvo, ljudstvo je Iztrgalo oblast iz rok izkoriščevalskega
razreda ter pricolo samo odločati o svoji usodi in s tem zajamčilo
najširšo ljudsko demokracijo« Dalje, v roke delovnega človeka so
prešle glavne komandne pozicije v gospodarstvu, ki je o tem postalo instrument za materialni in kulturni dvig vseh državljanov
Federativne ljudske republiko Jugoslavijo 0 Tc je o svoje strani
privedlo do novih odnosov v proizvodnji, ki temeljile na družbeni
lastnini na sredstva za prizvodnjo, 3 oomer je v sldadu socialistično načelo razdeljevanja narodnega dohodka "vsakomur po njegovem
delu". V zvezi s teci spremembami so nastale nove organizacijsko
oblike, t.j. plansko gospodarjenje f ki jo i pogoj i nujnost socialistične družbene ureditve«
\
V zvezi s temi spremembami, zlasti pa z dejstvom, da je
•zdaj naša napredna družbena politično in državna zgornja stavba
v očitnem nasprotji o svojo zaostalo gospodarske podlag'5" (Hebrang:
referat o priliki sorojemanja zveznega petletnega plana), t.j.
•

^
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- X?5 z gospodarek® in tehnično zaostala zapuščino predaprilske Jugoslavije D
V zvezi z dejstvom, da je potrebno vskladiti nesorazmeren
odnos mod industrijo in kmetijstvom, mod težko in lahko industrijo,
med ponudbo in povpraševanjem, ki Je posledica anarhičnega kapitalističnega gospodarstva preteklosti,
v zvezi z velikimi cilji, ki naj prinesejo boljše življonjo našemu ljudstvu,
so bilo postavljene prod Federativno ljudsko republiko
Jugoslavijo velike^'in težke nalogo«
Te naloge - odpraviti gospodarsko in tohnično zaostalost,
utrditi obrambno moč naše državo, razvijati socialistični sektor
v gospodarstvu in novo odnose v proizvodnji, dvigniti splošno blaginjo delovnega ljudstva - so postale splošna linija državnega
gospodarskega pslana in tvorijo temelj vsoh petletk od zvezno pa
do planov lokalnih organov oblasti 0
Bežen poglod na osnoVno nalogo pokaže, da moro - pa tudi
mora - odigrati lokalno gospodarstvo važno vlogo v sklopu celotne
gospodarske dejavnosti novo Jugoslavije 9
Pri sestavljanju osnutka petletnega- plana razvoja mosta
Ljubljano je imel Izvršilni odbor Mestnega ljudskega odbora v
vidu splošno linijo plana FLRJ in posebno naloge, k± ^ih postavlja Ljubljani plan Ljudsko republike Slovenije ter načela in
smernice s ki sta jih postavila tovariša Kardelj in Kidrič deoombra 1947 v Beogradu na posvetovanju o komunalnem gospod arstvu«,
Osnutek plana so oslanja predvsem na naslednjo osnovao
naloge lokalnega gospodarstva sploh in na nalogo, ki jih ima
Ljubljana za svoj razvoj še posebej i
a") Lokalno pogospodarstvo mora služiti kot dopolnilo
zveznemu in republiskomu, zlasti
po kvaliteti in izbori proiz1
vodov«
n
•r
b ) V skladu s načelom suverenosti ljudskih odborov na
svojem področju ustvariti lastno gospodarstvo, ki naj tvori
osnovo proračunskih dohodkov MLO« •
o ) Gospodarska dejavnost na področju mosta naj služi
materialnemu in kulturnemu dvigu življenske ravni prebivalstva,
d) Ker tvori našo mesto priroden turistični center in
predstavlja kot glavno mesto LH3 gospodarski in kulturni center
Slovenijo, itoa #o posebno naloge,, Skladno s tem predvideva plan
čimprej odplaviti zaostalost Ljubljane, ki je posledica centralizma in gospodars2:oga aiarhizma prodaprilske Jugoslavijo c
lic
Industrija, ki smo jo podedovali iz predvojno dobe je
tehnično na izredno nizki stopnji e Kljub nizki organizacijski
sestavi kapitala pa je donašala kapitalistom ogromne dobičke,
ker bi bila aa buržuazijo predraga zamenjava izredno penone delovne silo s stroji«
/
V gospodarskem o&iru je imela Ljubljana izgled srednjeveško
ga mestaj saj je slonela .proizvodnja predvsem na drobnem ročnem
delu obrtnikov, ki jih imamo blizu 2 o 0 0 0 , kar pomeni za vsakih
60 prebivalcev 1 obrtnika«
Zaradi talce ga stanja predvideva plan v skladu s splošnimi
načeli petletnega plana FLRJ ramroj lokalne industrijo, ki naj bo
tehnično sodobno opremljena in je zn/zo predvideno 1/12 celotnih

investicij, t »j, 108 mlljonov din 9 S tem v zvezi postavlja plan
predvsem naslednje naloge I
1«) Zadovoljiti široke potrebe prebivalstva in zato raz~
viti zlasti prehrambeno. katere proizvodnja se bo dvignila na
304$ in ostalo industrijo potrošnih predmetov«
2») Omogočiti izvajanje plana novogradenj z razvojem
industrije gradbenega materiala, zlasti pa gradbenih podjetij,
V katera bo investirano 29 railjonov din«
3,) Ustvariti lokalno industrijo kot bazo gospodarske
samostojnosti mestnega ljudskega odbora in je zato že v lotu
1948 predvideno f da bo dala ta iz ovojih dobičkov blizu 50$ vseh
mestnih proračunskih dohodkov iz gospodarstva*
4 C ) Da bi se dvignil narodni dohodek prebivalstva, znižati
polno lastno oeno do konca petletko povprečno za 18$
Kot ena glavnih nalog, ki bo omogočila polno izrabo kapaciteto naših obratov stoji pred nami mobilizacija notranjih
rezerv ter odkrivanje lokalnih virov surovin in mat^viala*
Za ostvaritov teh nalog jo naša dolžnost, da >e naslonimo ha široko inioiativo našega delavstva ter z vsemi sredstvi
podpremo in razvijamo novatorstvo ter udarništvo.
Obrtništvo«
(
Plan razvoja obrtništva je bil sestavljen v skladu z načeli, ki sc jih postavili naši vodilni ljudje gledo odnosa do
delavnega dela privatnega sektorja in v skladu z važnostjo, ki
jo daje republiški plan temu razvoju.
Kot osnovo postavlja plan razvijanje obrti kvalitetnih
izdelkov ter obrti za gradbena in inštalaterska dela in s tem
omogočiti čim hitrejši dvig živijenake ravni prebivalstva« Zato
se bo vrednost proizvodnjo do konca petletke dvignila od 321
mlljonov na 491 ni1jonov* Da bi se obrtništvo čimbolj vključilo
V naše plansko gospodarstvo, predvideva osnutek plana dajanje
vse pomoči obrtno-produktivnim,kakor tudi obrtniškim nabavno-prodajnim zadrugam 0
^
Hna najvažnejših nalog Mostnega ljudskega odbora po vprašanju obrtništva je, da podpre predvsem tiste obrtnike, ki so se
že vključili v petletni plan in da izvedo najširšo mobilizacijo
za vključitev še ostalih obrtnikov v plansko delo* Z'izvršitvijo
te naloge bo znatno olajšano izvajanje našega plana, a na drugi
strani se bo dvignil gospodarski položaj našega obrtnika ter so
bo izločila špekulacija, ki gro na škodo vsega prebivalstva, torej
prav tako vseh delovnih«, in poštenih obrtnikov.
p o t i j o t ve..
Po principih, ki so postavljeni v zveznem in republiškem
pla nu predvideva tudi naš osnutek spremembo gojenja kultur ter
mehanizacijo poljedelstva in povišanje porabe umetnih gnojil za
300$. Za zadcjvoljitev vsakdanjih potreb prebivalstva se bodo go»
jili predvsem pridelki, ki so dnevno potrebni našemu trgu ter množlč
ni prehrani« Zaradi tega se bo usmerjalo našo kmetijstvo na gojenje zelenjave in sočivja in so bo dvignila zasajena površina z
zelenjavo na 1 D a
bi mogli zalagati Ljubljano' s3cozi vso leto
s oeneno zelenjavo so bodo gradile toplo grode, a prehrambena .
industrija bo zgradila sodobno hladilnico za konzerviranje sočivja <
preko zimea

^

¥f i Važno o t polaga plan na razvoj kmetijskih nabavno-proda;)nih zadrug* ki bodo v velik;L meri doprineslo k oenejšemu oskrbovanju našega mosta t a na drugi strani razvoju kmetijstva v smislu
nalog i ki jih postavlja plan® S pomočjo, ki jo mora nuditi MLO
izgradnji zadružnih domov se bo mnogo doprineslo k gospodarskemu
in kulturnemu ter političnemu dvigu kmečkega' prebivalstva»
Posebno pažnjo posveča osnutek razvoju mestnih ekonomij>
v katere bo investirano preko 23 miljonov din ter razvoju induatrijskih okojjpmij« s proizvodi prvih bo dana možnost intorvonoije
na trgu posebno V zgodnji in pozni zelenjavi, ki je zmeraj najdražja* Z drugimi pa bo možno izboljšati prehrano delavskih menz*
Dvig s tanpvanjaI:Qga $opd.ae
Sden najbolj perečih problemov Ljubljano jo stanovanjsko
vprašanje in je prav zato Izvršilni odbor vložil mnogo truda za
njogovo pravilno reševanje* Stanovanjs?ci fond iz predvojno dobe
ne odgovarja novim potrebam mesta in to predvsem, ker so pred
vojno zidali privatniki z namenom, da bi izvlekli Čim večje dohodke* Ha drugi strani 30 je stanovanjska kriza še poostrila zaradi ogromnega dotoka in prirastka prebivalstva po osvoboditvi*
V zadnjih petih letih prod vojno je bilo investirano v
Ljubljani skupno v vse visol:e gradnje 214 miljonov* dočim jo /
predvideno v naši petletki 582 miljonov investicij samo za stanovanjaf tej t skoraj 1/2 Vseh invcstloij, K temu je treba prišteti še investioijo za stanovanja t ki jih bodo vložila republiška
in zvezna podjetja ter organizacije in privatniki« Na tem mestu
bi omenil inicjfctivo delavcev in uslužbencev Električne cestno
železnico ter "Vinotrga", ki bodo z lastnimi sredstvi in prostovoljnim delom zgradili stanovanja za svojo ljudi. Takim primerom
ljudske iniciativo bo dajal mestni ljudski, odbor vso podporo ter
jo razvijal tudi drugod, kakor n,pr, v 1.1947 množično prostovoljno dolo pri gradnji stanovanjskih blokov v Liiškl, V letu 1940 je
bilo zgrajenih v Ljubljani 370 stanovanj, dočim bodo letos samo
MLO in Litostroj ter Jugoslovanska Ar mi j a zgradili 550 stanovanj.
Dodal bi še, da so v tjjubljani gradijo javne zgradbo, kar bo omogočilo izprazniti rano ga stanovanja, ki so bila po osvoboditvi
spremenjena v poslovno prostore»
Plan predvideva polog novih stanovanj dograditev vseh
nedokončanih zgradb ter obnovo poškodovanih* Vzdrževanju stanovanjskega fonda, ssafci zlasti zgradb obče ljudske imovine oo posveča posebna pozornost.
Trgovina,, preskrba,, , ( osti -stvo, in t ur i zon.
Zavedajoč se, da predstavlja današnja trgovina "sestavni
del procesa socialistično izgradnjo", da mora s čim manjšimi
stroški in brez dobička zagotoviti čim boljšo distribucijo prizvodov med široko množice, da jo je treba očistiti vsega cpekulanstva, je postavil plan trgovine naslednjo osnovne nalogo:
a ) Razširiti državno trgovsko mrežo ter podpreti zadružništvo pri odpiranju novih prodajaln in zvišati blagovni promet
od 316 miljonov na. 1 miljardo 613 miljonov.
V) Povečati število odkupnih podjetij na 9, ki naj oskrbijo Ljubljano a cenenimi proizvodi poljedelstva,
o ) Dvigniti kulturno trgovanje in nuditi odjemalcem čim
več raznovrstnega-blaga po njihovi želji,
d ) Znižati maržo trgovine na drohno pod
Ker mora biti trgovina v službi ljudstva, bodo vsi napori
Mestnega ljudskega odbora usmerjeni v to, da se izloči iz trgovino
stari duh, ki se jo izražal v stremljenju po dosogi čim večjih

dobičkov na račun konzumenta, Daljo, boril se bo proti vsem
pojaven špekulacije ter se pri odkrivaifla. špekulantov naslanjal
na Široke množico©
Poleg rešitve omenjenih nalog je za dvig živi jonske ravni
prebivalstva važna rešitev vprašanja množične prehrano,, Sedanje
menze so preobremenjeno in je še 1»500 oseb, ki bi jih bilo treba vključiti v množično prehrano. Zato prodvideva plan zvišanje
števila mena cd 46 na 80 in vzporedno s tem zboljšanje kvalitete
hrane ter povišanje kalorične vrednosti, kar je predpogoj, da
se ustvarijo našemu delovnemu človeku boljši živijenaki pogoji®
(Tako bo že v letošnjem letu dograjena sodobno opremljena ljudska restavracija, ki jbo lahko sprejela 500 gostov naenkrat e
Z naraščajočim dotokom prehodnih gostov v Ljubljano in
da bi se nudilo delovnemu človeku, ki potuje skozi naše mesto
čim udobnejše bivanje predvideva plan zvišanje števila hotelov, j
restavracij in kavarn«? Prvenstveno bo treba sprazniti vse hotele,
ki. danes ne služijo svojemu namenu«, Zn dvig turizma, ki je bil
v bivši Jugoslaviji zanemarjen, bodo organizirane izletniško točke
na področju same Ljubljane,
Komunalna izgradnja, in promet.
Komunalne napravo, ki smo jih podedovali od predapril«
ske Jugoslavije so zastarelo
niso mogle zadovoljiti niti
potreb predvojne Ljubljano, Vodovod je bil n,pr. zgrajen pred 30
leti in do danes ni doživel bistvenih sprememb.
Zaradi važnosti vseh teh naprav, ki služijo tudi obrato- t
vanju industrije republiškega in zveznega značaja, so predvidene
Večje investicijo za njihovo razširitev in modernizacijo. Posebna pozornost jo posvečena tudi aak kanalizaciji. Samo za veliki
zbiralni kanal na severnem delu me3ta, za katerega so se obvezali prebivalci Ljubljane, da ga bodo zgradili s prostovoljnim
delom, je predvideno 69 mlljonov din. Veličino teh dol pokažejo
naslednje primerjalno Številke* V zadnjih petih letih pred vojno
je bilo zgrajenih 10 km novih kanalov, po vojni pa samo v lanskem
letu 5,682 m . 7
'
/
v
Vzporedno z razvojem ne3ta rastejo zahteve tako tovornega,
kakor osebnega prometa. Zato predvideva plan zgraditev veliko sodobne garaže s kapaciteto 100 tovornih avtomobilov ter zvišanje
voznega parka© V te?m petletke bo zatlakovanih 96,000 m2 ulic,
V bivši Jugoslaviji je bilo v 20.letih zatlakovano 256.000 m 2 ,
a v času okupacije t,j, v petih letih vsega 36,000 n 2 . Po osvoboditvi je bilo samo v letu 1947 zatlakovanih 26,000 a 2 , kar je
predvsem rezultat delovnega poleta in požrtvovalnosti naših prostovoljcev, ki so delali na cestah.
Za zboljšanje osebnega prometa bodo vložene velike investicije (skoraj 90 miljonov), predvsem za nabavo novih vozov,
izgradnjo prog in uvedbo troleybusne linijo na Jožico, V zvezi 3 ton
se bodo tudi modernizirale delavnice Električne cestne železnice,
kjer so So v preteklem letu izdelali 10 novih priklopnih voz po
z i slugi in samoiniciativnosti našega delavstva®
Poleg tega predvideva plan izboljšanje razsvetljave in razširitve nizko napetefetnega električnega omrežja.
Da bi bila omogočena vključitev žene v proizvodnjo bodo
osnovani razni gospodinjski servisi, k i bodo osvobodili ženo trudapolnega in nerentabilnega domačega d&a* S tem bomo pripomogli
k dvigu živijonskega standarda naširših ljudskih množic®
Za lepši izgled mesta so predvidene večje investicije za
izboljšanje in sna žen je ulic in za razširitev parkov® S temi in

drugimi doli bo omogočeno delovnemu človeku udobnejšo in prijetnejše bivanje v meotu ter se bo vskladilo stanje v Ljubljani z njenim
turističnim značajem«
jfe^/užja^Lš t vo,«,
Z ozirom na važnost zadružnega soktorja gospodarstva mu
posveča osnutek plana v 3Vojem prvem dolu poseben člen® Ker jo v
mostu visoko razvito obrtništvo, ki jo pokazalo že veliko iniciativo
za vključitev v plansko delo in ki more s svojo kvalitetno proizvodnjo zadovoljiti velik dol potreb prebivalstvapostavlja plan na
prvo mesto skrb za razvoj obrtno-proizvajalnih zadrug© Vrednost
proizvodnje zadružnega sektorja so bo dvignila od 66 milj&nov na
128 miljonov«
Za zelo važno nalogo smatra osnutek petletnega plana pomoč
samostojnim potrošniškim zadrugam« da o tem podpre ljudsko iniciativo in da čimbolj približa trgovino na drobno množicam? Preko toh
zadrug bo tudi zajamčena kontrola ljudstva nad distribucijo in njegovo sodelovanje v trgovini* Za ustvaritev čim tesnejšo vozi mod
kmetom in delavcem ter za kulturni in gospodarski dvig loiečkih predelov mesta, predvideva plan vso pomoč kmetijsko-nabavno prodajnim
zadrugam«
J
.
P%osyetQ
^u^tura«,
Osnovna naloga glana je dvigniti kvaliteto pouka in vzgoje ter s tem zboljšati učno uspehe na naših šolah® Našo mladino 9
ti se jo o tak.im navdušenjem odzvala pozivu za prostovoljno delo in
s tem doprinesla veli!: delež k izvajanju petletnih nalog, bo treba
usmerjati zlasti v strokovne šole« Na ta način in z dviganjem splošne izobrazbe prebivalstva, zlasti pa s strokovno usposobljenostjo,
bo mogočo ne samo izvesti, ampak daloko v preseči vse. velike-naloge,
Id jih postavlja piano
Druga' prav tako važna naloga plana jo širiti prosveto in
kulturo med najrSirše množioo 0 Zato so določeno investicijo
za
r
razne kulturne ustanovo, ki bodo odigrale važno vlog
pri dviganju splošne kulturne stopnjo prebivalstva P
Zavedajoč so važnosti zdravega in krepkega rodu za izvajanje planskih nalog predvideva plan razne investicijo zn športna
igrišča, smučišča itd.
> g
Da bi se omogočila vključitov ženo v produkcijo bo usposobljenih v Ljubljani do leta 1951 10 domov igro in dola«,
Poleg vočjih del na področju zdravstva, ki bodo izvedena
po republiš2:em planu, kateri predvideva 10 objektov v okviru kliničnih bolnic ter dvo polikliniki Federalnega zavoda za socialno
zavarovanje, bo tudi ilestni ljudski odbor investiral 44 miljonov
za izboljšanje zdravstvene službe. Zlasti je velika skrb posvečena
jiatoram in otro3:om ter bo zgraditev sodobno opremljenega dočjoga
doma velika pridobitev za mosto Ljubljana, Na ta način bomo zajamSili Ljubljeni zdrav rod in v naprej preprečili razna obolenja, ki
imajo svoj izvor v najzgodnejši otroški dobi. V dečji dom bo investiranih 40 miljonov ter bo imel prostora za 150 otrok«
Mislim, da jo odveč omenjati *skrb" ? ki jo je pokazala ,
bivša Jugoslavija po vprašanju zdravstva in socialno ponoči revnim slojeme Spoi mimo so samo stanje v sploSni bolnioi, okrožnega
urada za zavarovanje delavoov, ld naj bi služil interesom delavstva ter ustanovi bedno31110ga fonda, Id je s sredstvi IzŽotih od
delovnega Človel:a sramotno izkoriščala brezposelne« Novo družbeno
stanje pri nas no predvideva nobenih bednostnih fondov in brez-
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- 20 poselnih podpor, kajti vsakemu a dr a ve na in delazmožnenu šloveku je
zajamčeno delo, ki predstavlja čast za našega človeka« Tako je
glavno delo nase socialno-skrbstvene službe osredotočeno na dolanezmožne in onemogle ter na socialne probleme, ki so So ostanki
ia biviše Jugoslavije«
Rajonski in krajevni ljudsIdL odbori.
V zvozi z decentralizacijo ljudsko oblasti, ki je bila
izvedena lansko leto in o prenosom mnogih poslov na RLO in KLO
smatra Izvršilni odbor za potrebno dajati vso pomoč rajonom in
krajem pri naporih za njihovo gospodarsko osamosvojitev« Po nalogah. 3ci jih predvideva plan bo moral Ilestni ljudski odbor omogočiti predvsem z nasveti in navodili hitrejši razvoj rajonov in
krajev. Za dvig rajonskega in krajevnega
gospodarstva je predvide1
no pre?:o 54 miljonov investicij t
Z izvrševanjem teh nalog bo dana možnost, da se bodo ljudski odbori čimbolj približali množicam, in da bo ljudstvo: direktno
sodelovalo v dolu ljudske oblasti.
,
III.

(tovariši in tovarišicel Ob priliki sprejemanja našega
petletnega plana so v polni meri zavedamo odgovornosti in važnosti
naloga kjL jih s ton prevzemamo nase. Zavedamo se dolžnosti, ki jih
imamo v borbi za gospodarsko izgradnjo našega mesta, v borbi, ki
je del velike gospodarske in politično bitke, katero vodijo jugoslovanski naredi skupno a vsemi naprednimi silami
3 Svojotsko zvezo
r
na čelu proti svetovni reakoiji, proti aneris2 .enu imperializmu s
svojimi vazali.
Borba za plan je težka, nič nanj težka kot jo bila vojna
proti fašističnim okupatorjem. Uspeh pa bo odvisen predvsem od
nas, Iti nam je delovno ljudstvo Ljubljane na volitvah dalo svoje
zaupanje in nam poverilo izvršitev nalog, ki naj ustvarijo pogoje,
da bo gospodarsko in kulturno življenje mesta v skladu z nalogami,
JdL jih ima kot glavno nesto republike. Izpolnitev plana bo odvisna
predvsem od tega, koliko nam bo uspelo mobilizirati ljudske množice
in v koliki meri nam bodo te o svojo odločnostjo in požrtvovalnostjo pri rednem in prostovoljnem dolu nudile podporo. Dalje bo uspeh
odvisen od tega, koliko bo ves naš aparat do zadnjega delavoa sodeloval pri mobilizaciji sredstev in v kolikor mu bo uspelo racionalizirati -naše gospodarjenje ter dvigniti varčevanje na najvišjo
stopnjo. Izpolnitev plana bo zahtevala od nas vseh, da razvije.o
čin boljšo organizacijo dela z uvajanjem pravilnih norm ter evidence in kontrole nad proizvodnjo ln potrošnjo.
(' Ljubljana je v najtežjih časih našega naroda s svojo heroj*
ako borbo postala vzor mosta. Z isto borbenostjo bo tudi še naprej
vztrajala pri izvajanju petletnega plana, kar jo že tolikokrat dokazala s svojo množično udeležbo pri prostovoljnem delu in pri preseganju plana v naših tovarnah. Visoka zavest delovnega ljudstva
Ljubljano je najboljše jamstvo, da bo pod vodstvom Osvobodilne),'fronto
s Komunistično partijo na čelu priborila Ljubljani častno mesto pri
izvajanju petletnega plana, ki ga no bomo sano dosegli ampak presegli
Delovni predsednik da referat tov, predsednika Maležiča
in tov, tajnika ICovačiča v diskusija*
K diskusiji se prijavijo tov, Podbregar Srna, tov 0 Sitar
Franoe, tov.Kodrič Tono, tov.dr, Igor Tavčar, tov. Bravničar Dušan,
tov. OniČ Prane, tov. Zaje, tov. Suhadolo in tov. Križaj.
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To v o Podbrogar arnz^i
vSo razpravljamo o osnutku petletnega plana našega laesta
je potrebno, da se poleg važnosti izpolnjevanja plans2d.h iialoa vso odgovornostjo zavedamo tudi važnosti pravilno postavljenih
planskih nalog. Osnovna naloga lokalnega gospodarstva kot dopolnilo zveznega in republiškega gospodarstva'je v tem, da služi neposredno vsakodnevnim potrebam in težnjam delovnega človeka s v
konkretnem primeru delovnemu prebiavslstvu našega mesta.
o a n

G k

l a n a

„
^
P
dokazuje, da so bile te naloge
vznatnfc p dear iJ tQ u a i upoštevane. Struktura investioijskega plana
ooletnega predvidonega zneska za investicijo
preuvideno za gradnje stanovanj, ki predstavljajo v Ljubljani ©no
od najbolj perečih vprašanj, 4 5 ^ , dalje za''kŽmunnlno i Ž ^ t o S S .
t.j. za napeljavo vodovodov, kanalizacijo, prometna sredstva,
plinske naprave, javno razsvetljavo. M n l n i o ^ .wn.ni«? M .
oe itd«,
bivaloev
C 17
Z .J-r/ '
J-^-tiituijo ioj-aine industrije in proizvodni
S S f " r J 1 ^ t - ^ d e j s t v o , da predstavljata prehrambena in
8 t 0
K ^ V ^ ? t?r l j.tekstilna
industrija največji porast v vrednosti
S J»SfS2
P ^ v o d n i e . Potrjuje, da izvrševanje nalog
iz predloženega osnutka petletnega plana predstavlja neprestano
izboljševanje življenjih pogojev prebivalstva n a š e S a ^ s i a !
, Velikega pomena
v s o h v predloženem planu jo naloga za znižanje
n
P ^ i z v o d n i h panogah mestnega gospodarstva.
t G
E
n ad rluos lg 3 predstavlja
v prvi vrsti naraščanje družbene
t r c i l ± p a
* * * 2e možnost za znižanje proP r a
+ 1
x
P o s t a v l j a dvig živi j enakega standarda.
Zadovoljivo in uspešno izvrševanje te nalogo pa zahteva pove Srnic
produktivnega dela, uvedbo norm. uvedbo socialistične-a teSiov-ila
Pravilno postavljeno akoruno delo, dalje skrb za pravilno S ^ i - '
sčanje in nameščanje
delovne
V
0
: i a l o sile ter skrbno varčovai i en-terialirotfvn"^ - ^ J . *
S ° zahteva n e p r o I t £ £ o ^ l č n o ^ b o
^

cono po^Tje za

Z

r

I . IJ
teh nalog 0in z njimi povezanimi veli i uspehi.
Ti i f ^ n - t n S ^
? trebni
heroji
dela, u d a r n i , ^ o v a t i r pot
bnC
p a t u d l
ž r t v n v o V ^ n '
f°
Poglobljeno delo, po,rtvovalnost in oalocnost od vseh odgovornih tovarišev in toiarisič.
Ce podrobno analizirano posamezno nalogo, moramo ugotoviti
da je osnutek petletnega plana našega mesta realen, kSrobstJlJio
med nas skrajno in požrtvovalno boril za njegovo uresničonio* Kor
nobilizirati
^ W
socializma M
ta^SljSS;
moramo
S hn^n S i
delovnega prebivalstva našega mesta,
d mn*>ozio©
a 0 r 0
OTolin ot*nb^n ? ^ ?
^ ° » l e t n i m silami ustvariti sebi ii
J T ^ S ^ ^ ^ ^ S ^ ^
življenje, n * boljšo poroštvo
t U d

S a

t o n

d a

b o

p l a n

anoav t u f i ^ r n Č ^ S ? ^ k e r vb o a o
it a
ne'samo dosežen,
• S ^ JJ ?
^
se povečali tempo za.
0
1
S b n o ^ i liv
zaradi tega moramo podola l ^ v l ^ T ^ V ^
^ » » p o S n l organizaciji prostovoljnega
stopnjevati
moramo delovni polet In pripravile1
2Sh
v f V P o t e k l e m letu opravili
plan8ian nalog in n z ze doseženimi uspehi v
lntn aXw-,, T ^ k
no vsciarsnega loka„.-patriotizma, lei bi lahko oviral vz »orodne izmti«.
njo zveznega in republiškega gospodarstva« Ob p ^ r a v l j e n o s U t ^ r n o

|
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premagovati vse naporo in težave, bomo torej lahko izpolnili nalogo za uspešen gospodarski razvoj našega nosta in napredek njegovoga
prebivalstva, Zato bon glasovala za petletni plan o
Tov, Sitar Francem
Tovariši in tovarišlcef Kakor je bilo Žo iz referata tov*
predsednika in tov, tajnika razvidno, so jo gospodarstvo v preteklih lotih ne. področju mesta razvijalo, lahko bi rekli, iz prinitivnega, provlnci alakega gospodarstva, v gospodarstvo, ki nalaga veliko naloge novemu Mostnemu ljudskemu odboru, ki ima za seboj že
precejšnjo izkušnje«? Samo dejstvo, da je bilo vključenih v mestno
gospodarstvo leta 1946 samo 1672, leta 1948 pa žo 7*694 uslužbencev, kaže, da se jo gospodarstvo na področju mosta Vi tem času razvilo žo do gotovo višinoo Prod Hestni ljudski odbor pa 30 postavljajo še večje nalogcj hntero bomo lahko realizirali samo. če bomo
mobilizirali vse notranje rezerve, če bomo znali vključiti v našo
delo vso tisto produktivno sile, ki so garancija, da bomo v našem
delu v celoti uspeli, Povdaril bi predvsem naslednje;
/j
Prepričan som, da bo naš petletni plan v celoti dosojton®
Lahko trdim, da bo v gotovih panogah oelo presežen, vendar jo potrebno, da so vsi brez izjemo z vedamo teže in odgovornosti postavljenega plana in da ga'bomo dosegli samo tedaj, če bomo na vseh
področjih štedili o finančnimi in materialnimi sredetvio Ne 'nislin,
da bi morala biti štednja s finančnimi sredstvi izkost sa naše
gospodarstvo, temveč, da morajo biti naša finančna sredstva uporabljena tam, kjer bomo zagotovili delovnemu človeku boljše živijonsko
pogoje.
Kakor som žo omenil,jo v .planu predvidena kot ona izmed
osnovnih nalog skrb za delovnega človeka, V sami množični prehrani
je predviden porast za nad 200$, Smatramo, da bo sama praksa pokarala potrebo po zvišanju tega procenta® Vse to bomo lahko dosegli,
čo bomo mobilizirali ln sodelovali o sindikalnimi organisaoijami,
in z vsemi tistimi ljudmi* 3:1 30 porok, da bo naš petletni plan V
celoti izpolnjen. Samo zvišanje blagovnega prometa od 517 miljonov
647 tisoč na 1 mlljardo 615 i&lljonov nam kaze pot, po kateri se bo
razvijala naša trgovina, pot,po kateri se bo razvijalo naše gospodarstvo«
Kaša dosedanja trgovska nreža jo .prešibka in no odgovarja
V celoti potrebam in dejanskemu, stanju. Bežijo v naši trgovini
moramo znižati na minimum in na ta način zagotoviti našemu delovnemu človeku, da bo po nižji ceni prišel do tistih proizvodov, ki
jih dnovno potrebuje©
Ker je naš petletni plan eden glavnih garancij, da bo naš
delovni Človek dobil boljSo llvljenske pogoje in jo nas plan jamstvo ,
da smo stopili na novo pot družbonega sistema, na pot socializma,
bon glasoval za petletni piano
Tov. KodriČ Tono,*,,
Kot je tov. predsednik že omenil, predvideva petletni plan
rajonskim ljudskim odborom in krajevnim LQ Široko možnosti z oziron
na njihov proračun v okviru mestnega proračuna« Ti proračuni, Id
so dopolnilo mostnega proračuna, kažejo veliko osamosvojitev ra• jonskih in krajevnih 10 in to predvsem za to, ker bodo postali samostojni v gospodarstvu in se bodo samostojno razvijali in odločali
o velikih 'gosi^odarskih nalogah na svojem pomerlju* RLO in ICLO so
s svojimi proračuni dobili tudi ovoja gospodarska podjetja, ki jih
deloma žo vodijo, deloma pa bodo na novo ustanovljena® Delo teh
podjetij so razvija počasi,, razvija pa se v tempu, ki gre v skladu
z ostalimi podjetji«, Pomanjkljivosti se kažejo v tem, ker jim nismo
posvečali dovolj pažnje pri njih razvoju, nismo pazili na dovoljno
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izpolnjevanje evidenčne službe in sno rešovali probleme sano tam
in toliko, kjer so so pojavili« Zato norauo odslej posvečati gGospodarskim podjetje:! RLO in KLO mnogo več pažnje, prodvsen pa tudi
pažnjo uslužbenoen in de lavo on teh podjetij. Kaj potieni za delavca
to, da pozna plan, da pozna normo, da pozna pravilen sistem, nam
pokaže primer pri podjetju Kroj, kjer uslužbenci niso pokazali pravilnega razumevanja za brigadni sistem dela« Smatrali so, da je
državno podjetjo predvsem za to, da delavca plačuje ter da pomeni
uvedba brigadnoga sistoma znižanje prejemkov« Pri pravilnem razumevanju pa so jo pojckazalo prav nasprotno 0
V okviru gospodarskih nalog so RI»G in KLO sprejeli obvoze
za adaptaoljo stanovanj in popravila hiš, 1:1 niso sposobna sprejeti stanovalce, Te obveze so premajhne« Spričo obvoz * ki jih je
dal MLO so minimalno in bodo morali rajonski in krajevni LO te
obvezo spremeniti in najti viro aa izvršitev nadaljnjih obvoz iz
svojih lastnih sredstev*
V zadnjem času imamo priliko čitatl razne kritike o administrativnem aparatu v naših podjetjih, ki so delno opravičljive
in moramo priznati, da imamo v našem aparatu ljudi, ki nimajo pravega odnosa do ljudsko oblastii- in do strank« Te ljudi bomo morali
izločiti iz naših ljudskih odborov*
Tov« predsednik je omenil pomen obrtništva v petletnem
planu*a Prav na njegovo inioiativo smo imeli sestanke z obrtniki,
kjer se je po?^azal odnos obrtnikov do ljudske oblasti« V Ljubljani imamo poštene obrtnike, ki so pripravljeni tudi s prostovoljnim
delom prispevati k izpolnitvi petletnega plana, vendar so izrazili
željo, da bi se jih pri prostovoljnem delu zaposlilo po njih.strokovni kvallfik ao1j i , ker bi s tem neprimerno več doprinesli k
uopehu dola d Tudi pri vprašanju davkov, ki so bili predmet r zgovo
ra na tem sestanku, se jo pokazalo« da imajo nekateri obrtniki
pravilen odnos do davčno politiko in da so baš premožn^ejŠi obrtniki tisti, ki so ustvarjali nerazpoloženje do ljudske oblasti in
ki so izjavljali, da ljudska oblast nima prave kontrole«
Ker ima plan široke možnosti in široko perspektivo za
razvoj gospodarstva našega mesta in vidim, da je. plan postavljen
za to, da *bo izboljšal življenje delovnemu človeku, bom glasoval
za petletni plan 0
ffov, dr, l/yr Tavčar i
Kot zdravnik, ki mi je zdravje ljudstea republiko in
države, prodvsem pa rodnega nesta Ljubljane izredno pri srcu,
se bom pri svojih izvajanjih predvsem omejil in povdaril izredno
skrb, ki jo kaže petletni .plan mosta v pogledu reševanja stanovanjske krlzee Vsi veste, da je izboljšanje stanovanjske krize in
stanovanjske higiene nujno potrebno in poznate bolezni« ki so v
vzročni zvezi s stanovanjsko higieno. Na prvem mestu bi omenil
jetiko. Smo v tednu kampanje -organizirane borbe proti jetiki*
Laško ste se prepričali po člaiikih v časopisju, po letakih, da
ta borba teče t Lahko vam pa kot zdravnik zaupam, da so to le
udarci v prazno, dokler ne bomo rešili osnovno naloge, dokler
ne bomo rešili stanovanjske stisko in uredili stanovanjsko higieno
za vsakogar, tudi za vsakogar izmed najmanjših ljudi 0 Ne bom. navajal suhoparnih številk, opozarjam vas pa na veliko dejstvo, da
je stara Jugoslavija glede umrljivosti bila takoj na drugem mestu
ln to Jugoslavija, ki je brez velikih mest, brez velikih tovarn
in industrijskih centrov* To je dokaz, da prejšnji režimi tega
roblema rešiti niso mogli niti v mestu,niti na deSeli Jetika
n rcvmatlsem sta po mojem naziranju največji zavori za razvoj
vsega naroda 0 in zato pozdravljam plan mesta Ljubljnig. ker je
s širokimi fundaoijami aa izgradnjo stanovanj podal direktive,
kako bomo rešili problem tuberkuloze 0

.
24 x
Tovariši in tovarišiool Kot zdravnik sen mnogo potoval,
predvsem po zapadli. Prav radi tega njihovim statistikam ne verjamen.
Res jej da so zapadnjaki z neko površno sanacijo dosegli ugodno
številke pri umrljivosti za tuberkulozo, vendar če pogledamo velika mesta in v predmestja teh centrov, se zgrozimo nad revščino
in bedo, ki jo tam najdemo. Amerike osebno ne poznam, Razgovarjal
pa sem se o tem z objektivnimi ljudmi in verjemite mi,da v m d ^ u
New-Yourku še danes stanujejo ljudje po sodih in to no iz p o t r t e
po filozofiji kot Diogenes, temveč, ker ni ljudi, Id bi poskrbeli
za te reveže, V Ameriki ni ljudi, ki bi se zanimali za take okraje,
ki jih skrivajo, ker jim je neprijetno, da bi jih tujci spoznali.
Prepričan sen da v teh gmirrarnl; predelih umirajo ljudjo brez zdravniške pomoči in to je tisto, kar Človeka navaja na to, da statistikam zapadnih dežel ne verjame.
Bogate fundacije za novogradnje v petletnem planu so poroštvo
da 3mo se borbe proti j etiki, kakor tudi proti drugim boleznim lotili na pravem mestu. Ves delovni
polet v organizaciji zdravstvene službe v zadnjih dveh letih je viden, dobil pa bo pravi fundament le tedaj, kadar bo podprt od ljudskih množic. Takega fundamenta z zdravstvenim planom doslej Jugoslaviji ni mogla dati nobena druga oblast.
f
\
*
Gradbeni program mesta Ljubljano je z drugimi besedami zdravstveni program. Upati, da bom v njegovi izvedbi v gotovih ozirih
koristil, posebno še v zavesti, da ljudstvo pri izvedbi toga plana
ne bo držalo križem rok in bom radi tega glasoval za plan.
Tov. Bravničar Dušan,a,
' ./
Velika borbena tradija, ki jo ima Ljubljana, delovni elan,
požrtvovalnost, ki jo je pokazala Ljubljana v letih obnove in v
prvem letu naše petletke, so gotovo garancija in«jamstvo, da bodai
z vsem olanom in še z večjo vnemo pristopili k izvedbi naše petletke. Dotaknil se bor: no krt arih vprašanj, ki so gotovo bistveno
povezana s pravočasno in boljšo izvršitvijo odnosno presego našega
plana.
(
Prvo vprašanje bi bilo odnos do obče-ljudske imovino»čeprav
ima večina Ljubljančanov pravilen odnos, vendar obstoje ostanki
preteklosti in nekateri ljudje nimajo še pravega odnosa do državne
imovino in marsikdo ne razume, kaj je obče-ljudska imovina, da to
ni taka imovina, ki je last kapitalistov - izkoriščevalcev. Podvzeti bo treba ostrejše mere, ostrejšo kontrolo, Podvzotl bo treba
vzgojne more, da bodo tudi te napake v našem mestu odpadlo.Boriti
se bo treba proti malverzaoiji, kraji občcljudske imovine, proti
razsipništvu itd,
Drugo vprašanje je pravilen odnos do svojih službenih dolžnosti. Tu se 3rečano z ostanki preteklosti in to so znaki reakcije.
Brezvestnemu odnosu do službenih- dolžnosti jlo raznih direkcijah
in uradih je treba napovedati vojno. Borbo proti starim magistralnim
birokracijam, katerim so bili zadani že precejšnji udarci, je treba
nadaljevati. V našem administrativnem aparatu se opaža nepravilen
odnos do kadrov,_ preuala kontrolna služba, evidenca in izkoriščanje raznih momentov reakcijo, ki skuša zavreti naš državni aparat
In se poslužuje vseh možnosti, da bi zavrla izvedbo petletko.Proti
vsem tem pojavom moramo biti budni.
V Ljubljani jo eno izmed važnejših vprašanj pravilna preskrba delovnega ljudstva, Uajvečjo ovire, poleg objektivnih težav.
Id so nastopile radi povojno dobe, so ostanki protiljudokih izkoriščevalcev - špekulantov, Ako bomo znali mobilizirati državni aparat,
vključiti naše. množične organizacije proti špekulantom, r.ko jim
ne bomo pustili dihati, bomo s tem hitro in pravočasno poskrbeli,
d p. bo naša pro s? irba boljša in naše delovno ljudstvo, ki vlaga to-

liko naporov v potlotko, zadovoljno* V vseh teh vprašanjih so
objektivne tožkočo$ vendar jo Sujočnost nad aktivnostjo sovražnika, ki je maloštevilen in izkorišča težak položaj, pomanjkljiva*
Paziti je treba, da no bo delo tisočov ljudi, ki se mučijo dan
na dan, vsled naše nepazljivosti v trenutku uničeno in bi n.pr»
kak agent - plačanec, izrodok naroda uničil v oni minuti s po—
žigom-,dela tolikih ljudi» V seh takih in enakih oblikah sovražnega ue-tovanja, fcirolcratizna, špokulaoijo, nemarnega odnosa do
ljudske imovine, sovražno propagando na vojno, propagando proti
udarništvu, nastopajo in vršijo propagando potokolonci za amorikanskl imperializem, ter jim moramo napovedati neizprosen boj v
korist pravočasne in dobre izvedbo petletke« V tej. maloštevilni
reakciji jo dobršen dol duhovnikov, ki nočejo stopiti na pot sodelovanja z ljudsko oblastjo, ampak ostajajo slopi in so slepo
orodje ameriških imperlalistov• Ti maloštevilni Izrodki so opirajo na zvezd pobeglih ..domobrancev in čotnikov in na preostalo
okupatorsko svojat, V naših tovarnah«, na naših terenih in množičnih organizacijah moramo stalno tolči po teh elementih« Pri tem
moramo pokazati budnost,kot jo jo pokazala frontovska linija v
Času okupacije -vKborbl proti okupat rju in domaČim izd^.jaloemo
Ta budnost je vsekakor zveza z izvedbo našo petletko. Vso delo
moramo vršiti v povezanosti in o sodelovanjem naših organov
oblasti ter moramo ugotovljeno izsledke prijaviti pristojnim organom.
Ha drugi strani bi povdaril, da bi mnogo prispevali k
delu ljudske oblasti, če bi znali ločiti napake od načrtnega sovražnega delovanja, t*j. da bi izvajali masovno koiastrukstivno
kritiko, ki so šo premalo vrši, ki mora pa biti ena izmed največjih pomoči naši ljudski oblasti s Ta kritika mora priti do izraza
na masovnih sestankih, v časopisih, kakor tudi v direktnem občevanju državljanov z našimi funkcionarji, S pravilno postavljenimi
napakami bomo znali ločiti objektivno napake od načrtnega dela
sovražnika in bomo imeli možnost, da sovražnika razkrinkane<.
Dotaknil bi so tudi stanovanjskega vprašanja* Čeprav bomo zazidali 170,000 m2 površine do lota 1951», dejansko ne bomo
imeli še dovolj stanovanj f ker se bo Ljubljana v tem času razvijala«, Zdi se mi umestno, da na tem me3tu pevdarim, da posamezno
ustanove premalo grade stanovanja za svoje delavce in uslužbence«
Ce ne bomo tudi v tem pogledu stopili na pot graditve, ne bomo
rešili do leta 1951 stanovanjske krizo. Novi stanovanjski zakon
lian omogoča, da tudi v stanovanjskem vprašanju moremo zadati ostankom reakcijo temeljiti učaroo« Enkrat za vselej je treba pognati
iz središča,mesta ljudi, ki se bavijo s špokulaoijo in se nočejo
v2:ljučiti v delovni proces. Talce ljudi jo troba vroči t stanovanja,kjer so bile in so morda še delavske družine, v njihova stanovanja pa je treba namestiti dolavsk-o družine in družino delavnih uradnikovo
Obrtništva nudi plan lepo perspektivo. Zato morajo obrtniki v večji meri kot doslej podpreti svojo ljudsko oblast.
Ha polju p r o s ve ta ii^2:ul£ure_b i pripomnil, do je tudi tu
potrebna borba proti /i&cSlosJHmostankom preteklosti® Strmoglaviti
oblast gospodarsko^vladajočih v preteklosti je lažje, kot pa obračunavanje s ideološljiinl ostanki preteklosti. Ti ostanki so ostali
na polju prosvete ih kulture. Tu še ne veje tisti duh, Id bi odgovarjal delovnemu pciletu ljudskih množič, udarništvu, novatorstvu
in požrtvovalnosti voli2:o vočino Ljubljano® Da bomo na polju prosvete in kulture izvršili naš plan, je treba no samo stremeti za
svišanje šol temveč tudi za kvaliteto učonoov«, Hov duh v naših
osnovnih, srednjih in strokovnih šolah, nov duh na naši univerzi,
mora biti smoter naše borbo* Zato jo treba polagati važnost na

usposobljeni kader
in je treba poleg strokovnega študija posvečati veliko pozornost tudi političnemu študiju, ldt bo pospešil in
olajšal izVedbo našega petletnega plana«
Tovariši in tovarišicel K predloženem osnutku petletnega
plana nimam drugih priporih in izjavljam, da bom zanj glasoval«
Tova Onlč Frano:
^
Stara Jugoslavija je imela pač take šole, kakršne so
mogle nastati v burzuaznem redu, to so pravi razredne šole« 0
talci razredni šoli pač velja
tisto, kar je ob neki priliki povedal nesmrtni Lenin, ki je dejal, da razredna družba pozna državljane, za katere jo imela besedo enakofct na ustih, ni je pa mogla
izvrševati v resnici« Dalje pravi Lenin, da ima razredna družba
učni šolski program za vse uoenoe enak, toda onim otrokom, ki 4iso
imeli sredstev, da plačajo svoje šolanje, da si nabavijo svoje učno knjige in da se sploh vzdržujejo tokom svojega študija - za te
so ostalo šolo zaprte, ker se praktično niso mogli poslužiti tega,
kar bi jim lahko taka šola nudila« To se je uresničevalo tudi pri
nas, kot je že Prešeren ugotovil, da velja tudi v šoli človek toliko- , kolikor plača«
Naša država, ki ukinja, razredna nasprotja. Idi ukinja privilegij bogastva, je tudi v pogledu šolanja sprostila v 3kladu s
sprostitvijo in novim razmahom proizvodnih sil vse tiste možnosti
za široko ljudslco množice, da se izobražujejo in dvignejo na višjo
stopnjo prosvete in kulturo« Ta sprostitev je na področju mesta
Ljubljane že prešla dejansko v prakso in jo postala last širokih
ljudskih množio« Slišali 3mo danes, da Ljubljano raste z večjo hitrostjo, kot se je to predvidevalo, da šteje že danes približno
120.000 prebivalcev in da bi to številko že prekoračili, če ne bi
bila napoti stanovanjska kriza. Zato so tukaj objektivno in velike
težavo zadostiti vso,m kulturnim in prosvetnim potrebam, kajti pomanjkanje so kaže na Vseh področjiho Danes ne zadostujejo več po- 4
slopja srednjih šol, ne. zadostujejo poslopja osnovnih šol« Vsled
tega je potrebno nuditi učencem osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo v turnusu, to so pravi, da se poučujejo v dopoldanskih in
popoldanskih urah. Ljudska oblast je razširila mrežo prosvotno-kulturnih ustanov s tem, da ustanavlja razne nadaljevalne tečaje«
Raste pa potreba po novih učnih kadrih, dasi ravno je danes izključenih v prosvetno delo nad 200 pedagogov in vzgojiteljev« Dejstvo
je, da je nova ljudska oblast zajela v oblikovanje človeka tudi
otroke, deoo predšolske dobe, s $ c m , da je začela ustanavljati Dide
in pionirske domove itd« fežjocago pac Didi, proti katerim so v letu
1945 pbstojali razni pomisleki danes ne zadoščajo več,in oskrbujejo
nadnoroalno število otrok, Vseh otrok, oskrbovanih v Didlh je 741,
Plan prodvideva v prvi vrsti adaptacije dosedanjih Didov in zgradbo
dveh novih poslopij, tako da bo lahko sprejetih v os?:rbo do 1200
otrok.. Som spadajo tudi otroške jasli, ki danes služijo predvsem so®
clalno šibkim ženam, vključenim v produkcijo«
Med posebne nalogo, ki jih narekuje posvetna problematika,
je tudi vprašanje pomanjkanja prostorov za deco osnovnih šolo V
letu 1939 je bilo 22 osnovnih šol, mod katerimi so nekatere, ki po
svoji kapaciteti niso odgovarjale potrebam. Vojno razdejanje pa je
povzročilo, da 30 je število teh osnovnih šol zmanjšalo na 18 in
je problem razširjenja teh šol trenutno bolj a!:tualen, kakor pa pridobitev srednješolskih prostorov« Predvsem primanjkuje osnovnih šol
na periferiji mesta, v okolici Viča in v Šiški.
Obstoji še en problem, ki pa ga Ljubljana častno rešuje 0
To jo uvedba sedcmletk« S tem ima ljudska oblast namen dvigniti
nivo splošne izobrazbo. So to šole višjega tipa in se približujejo
nižji srednji šoli. Ko bo zgrajena posebna šola in dom za učence
v gospodarstvu, bo to v veli2J. meri razbremenilo srednješolsko učiteljstvo in srednješolske zavode, ki morajo nuditi svoje prostore
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raznim vrstam stro3:ovnim šol«
'(
Uspohi učencev v mešanih razredih so "bili povoljni in se
je oblika skupne izobrazbo pokazala kot dobra« Pereč problem jo
pomanjkanje telovadnio, ki ne zadoščajo spričo nalog, ki jih daje
nova ljudska oblast gimnastiki in sploh fizkulturi« Danes jo gimnastika postala cboeljudska zadeva z namenom krepiti telo ljudem,
kajti narod potrebuje zdrav rod, ki je garancija za pojačanje obrambne sile naše domovine«
Z ozirom na novo problematiko, ko smo ukinili razredno
nasprotje, ko stremimo, da znanost postane last širokih ljudskih
m o ž i c , se jo pojavilo vprašanje opreme naših učilnic, kabinetov,
laboratorijev &td« Tudi tu predvideva petletni plan odpomoč«
Jasno jo, da teorija brez prakse ne pomeni dovolj»
To so važne naloge, ldl jih bo reševala Ljubljana na svojem
področju«. Za vse te potrebe predvideva petletni plan nad 141 miljonov investicij in se ne dajo primerjati sredstva za te potrebe
staro občinske uprave o
Važno je vprašanje prevzgoje vzgojiteljs3:ih 3:adrov, t«j«
kadrov za osnovno, srednje in stroleovne solo, kadrov za naše internate in domove® Ta naloga, pa ne zadeva samo mesto Ljubljano, ampak
se urejuje in se bo urejevala preko ministrstva prosvete« Reševala
se bo s prirejanjem vzgojiteljs3_ih tečajev in s pomočjo podružnio
prosvetnih sindikatov, ki pa se danes žal le še premalo zavedajo
svojih dolžnosti« Naloga prosvetnih sindikatov je ? da šole povežemo, s terenom, t«je da seznanjamo starše na Šolskih sestankih z novo
prosvetno problematiko in s politično stranjo šolskega po.uka» Ne
smemo pozabiti, da so prosvetne in kulturne naloge Ljubljane del
oelotnega planskega ustvarjanja«
Zaradi tega. ker vem in občutim, da se naša ljudska oblast
tudi v merilu lokalnih nalog, 3:akor tudi celotnih nalog zavoda volilnih /dolžnosti, IdL jih ima prosvota in ker vidim, da gre v danih
možnostih za konkre t i z i ranj o teh oblik, bom glasoval za petletni
plan.
,
•*
Tov 8 Zajo Franci
Zelo važen faktor v našem gospodarstvu je kmetijstvo« Naša
država jo pretežno agrarna, torej loaetoka, kmetijstvo pa je razmerona na še zelo nizld stopnji. Temu pač nismo Icrivi m i , pač pa prejšnja oblast v stari predaprils3dl Jugoslaviji, 3:1 je posvečala kmetijstvu najmanj pažnje« Ce bi prejšnje vlade vložile več pažnje na
izboljšanje kmetijstva, bi imeli večji hektarski donos, več našega
blaga bi šlo na svetovni trg, s tem pa bi konkurirali conam blagu,
ki so ga prodajali svetovni kapitalisti« Kor pa po takratnih načelih ni smol kapitalist imeti manjšega eltstra proflta, so naši podkupljeni izdajalski državniki napravili vse, da jo kmet ostal na
najnižji stopnji, da ni mogel konkurirati s svojimi izdelki na svetovnem trgu«
To je bilo takrat^ ko je oblast delala za korist nekaterih
posameznikov in ne za skupnost« Tovariši in tovarlšicol Danes pa je
popolnoma drugače« Današnja ljudska.oblast-dela za koristi vsega
.ljudstva in polaga tudi na kmetijstvo veliko važnost« Vedeti moramo,
da se brez dobrega kmetijstva no more zadovoljivo izboljšati živIjenski standard«
$Ta toritoriju Ljubljane, se jo prod vojno gojila zelenjava
v volilro večji mori, kot se goji danes ? Prav ta3:o jo bila posejana
večja površina s krmilnimi rastlinami ^deteljo itd)« To pa predvsem
zaradi toga, kor je zelenjava in mleko našemu kmetu pomagala iz
vsakodnevnih finančnih težav«

Haš krnet jo razdrobil svojo ženijo v mnogo malih parcel
in jih zasejal s pšenico, ječmenom, ajdo, toruj sploh z vrstami
žita, o katerimi je lahko preživljal svojo družino, To jo storil
zaradi izrednih vojnih r?zmer« Prod vojno pa je naš kmet kupoval
moko, lnr se mu ni izplačalo gojiti toliko različnih kultur, po
sobno pa ne žita, ki pri nas razmeroma slabo obrodi«
Zemlja v Ljubljani in okolici ni za žito, naša zeialja je
kakor nalašč za krmo in zelenjavo« Žita itak ne moro Ljubljana pridelati dovolj,za prehrano celotnega prebivalstva bodo pridelali
žito za nas v Banatu in drugih žitorodnih krajih Jugoslavijo«
Kmetje na področju Ljubljane pa lahko pridelajo dovolj
krompirja in zelenjave za vse mesto, s čem^r bi bila kriza v delu
preskrbe Ljubljano rešena« In to moramo doseči!
Kakšno pa je vprašanje mleka? Ha račun ] m i l n i h rastlin
imamo zasejana žita, nase hleve pa smo izpraznili, ker nimamo o
čim krmiti svoje živino« Mleko uvažamo iz Štajerske in Gorenjske,
3 tem delamo stroške za prevoz, včasih se v vročini mleko še celo
pokvari in tako delamo velikansko škodo sami sebi in skupnosti«
Povečanjo površino krompirja, zelenjavo in krmilnih rastlin na račun žita pa nam ne bo še mnogo pomagalo, Uvo3ti moramo
mehanizacij o kmetijstva. Danes še vzdržujemo mnogo konj, ki nam v
bodoče ne bodo potrebni« Traktor je namreč veliko oonojsi od konja, z njim obdelamo neprimerno več zonije in tudi boljše« Honogočo
je seveda, da bi imel vsak kmet svoj traktor, imamo pa traktorsko
ppstaje, pa tudi našo kmetijske zadruge,bodo skrbele za izboljšanje
načina obdelavo zemljo.
Naš hektarski donos je majhen in ga moramo na vsak način
dvignitic Ilorali se bomo bolj posluževati umetnih gnojil, čim bodo
v večji meri na razpolago« Našo zemljo, posebno barjansko, bomo
morali apnati in peskati.
Z nastopom naše ljudske oblasti in z dvigom industrijo 30
podani kmetu vsi pogoji za dvig hektarskega donosa in za zboljšanje
načina obdelave zemlje« Načrtno se moramo poslužiti teh pogc- jtfv, pa
bomo zanesljivo dosegli in presegli plan, zato bom glasoval zanj«
• Tov. Suhadole Antoni
Dotaknil bi se par stvari, Idi so zelo važne za izvedbo
piano« Predvsem mislim tu na kadre in 110 samo na gradbene, temveč
na kadre vseh v^st obrti. ITaše. naloga jo s r b e t i za vzgojitev novih kadrov. Vidimo, da ljudska oblast skrbi za vzgojo novih kadrov
in da. poznamo že novatorje, ki jih predaprislska Jugoslavija ni
poznala B Prav z novatorstvom pospešujemo izvedbo našega petletnega
plana p Šfaši udarniki, naši prostovoljci rnogo prispevajo 2: planski
izvedbio
>
Z ozirom na pomanjkanje kvalificiranih in nekvalificiranih
delavcev prihaja v Slovenije večji dotok delavstva iz Srbije, Hrvatske
in Pr^kmurja, ki delno nimajo še pravega odnosa do dela in katere
Jo troba prepričevati in politično vzgajati v dobro kadra« r
Izsledke današnjega zasedanja moramo prenesti med ljudstvo
potom masovnih sestankov in zborov volivcev. Vsak posameznik se mora
-seznaniti s planom, ki no smo, kakor jo omenil tov. predsednik biti Zaprt v omaris. Ljudskim množicam moramo povedati,*da izvedba
plana ne gre v korist posamez ikov, kot so je to dogajalo v stari
Jugoslaviji, temveč v korist skupnosti« Prepričan sem, da bo izvedba
plana lažja, če bomo znali to ljudstvu prikazati©
Omenil bi še našo zadružno domove. V Ljubljani gradimo-6
zadružnih domov, ki bodo nudili zavetišče in vzgajali ljudi ter
^
nudili kmetom možnost čim hitrejše Zamenjave poljskih produktov«
\
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MOOF si jo zadal nalogo vzpostaviti zadružno domove, mi pa moramo
čimveč prispevati za čim boljšo in čim hitrejšo sgrždltov*
r
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"P °vedli naloge, hi nam jih narekuje naš petletni
plan s takim olanom, kot t je
v današnji diskusiji, bomo
G U V bila
o S t u anakazan
i
pe t le tni °p lan «
P o s e g l i , zato bom glasoval za
jgov».. jft ipaj
fcm*
V parih bosedah bi se rad dotaknil vprašania Drivptno^i
J
S ttr S GSr ai 2s
Veno,- da nova država p r F i z S j r ^ i a l i z m a
^ , t ? cxyig naloga človeka in malega obrtnika na ono stopnjo,
za --ar ni bila sposobna predaprilskr. Jugoslavija, Davčna politika
J^oslavijo jo stremela za tem, da čimbolj izžema malega čloS
industrijalce in sploh kapitaliste. Davčna politika
nase novo države pa gre za tem,- da se izboljšajo živi i enskldo-oii
3
vsem delovnim ljudem, torei tudi obrtnikom.
vidS;XitrSSt
.petletni plan za dvigom boljših življenskih pogojev privatnega sel™ r S J * . obrtnikov, ki so pripravljeni nuditi po svojih mŠčc-h'
pogoje za P 0izvedbo
petletnega plana, bom glasoval za petletni plan 0
k0 lči nl
^ ? diskusiji predlaga tov. Pleško v imenu Izvršil-

SMS&SS^SS^0
jih n a s l e S j l

55ina

v b09cdilu osmtlca

^ I z g l a s u j e nato v načelu in po posameznih poglav0

D

L o K; •
7
t
a
Ljubljane
v
lotih"
19/17 ^
m oG
Uvod«.

.d , 1 ) Oboroženi
odpor narodov Jugoslaviji proti fašističr-fn
0
V ^ f i e l ? ^ ^ ^
p o m n i k o m se e S i l
z m a g a j
Fnn n J i ^
osvobodilni borbi katere iniciator in steber jo bila
K
S
J ^ ^ d l l a nova Jugoslavija, domovina ena\
x V i *ratsl.ih
narodov«
Delovno
ljudstvo pa je z oavobodil1
t h 0
drž
vo politično
o o ? ? ? ^ ^ ?in *družbeno
**
^
resnično demokratično
arza.vo,
ureditev
s
K u č a n i4 S in
zmagi nad faSistienim sovražnikom in
0 m popolni
r 0 d i
J
fcŽSšK^. n S ? 0? ?r? ^i *
^5 -i m^ ih ijt e > z a č o l i m novo borbo volil
i
a
2
nov? i f \ ?
?
r o j š i tempo gospodarske obG V^0
bn r ^ - n ^ a
3 o domovine, Z borbo za petletko so začeli borDO za likvidacijo3 n 0gospodarske
in tehnično zaostalosti, za utrditev
c t i
oposobnosti d o n o v ^ o ^ sa okrepi1
tvi
gospodarstva ter za dvig
zlvljonske ravni.delovnega ljudstva c
b o r b c
odigrala
^ ^ i l n e
3® Ljubljana dostojno
oaigraia v ^ o zibelke Osvobodilno fronte Slovenijo § tu se 1o snčolo
S ™
£
vodila horojflfca borba naloga s l o ^ a l : e g ^ r o d a 0 £jubr l ^ J L ^ tisoče borcev, Ljubljana je bila neizčrpen vir materialne pomoči osvobodilnemu gibanju.
P

attV±

j

p 0 a t a l a

roDubllvo °lnSnS?
i ^
Ljubljana glavno mesto ljudsko
republino Slovenijo, sedež novo mors ljudske oblasti«
3

n™-, ^i?
Protlljudsllh režimov stare Jugoslavije je Ljubfe
J
zaostalo, industrijsko nerazvito mesto; Šibka lokalna
industrija } s^abo komunalno naprave, nizcl: stanov nlskl fond ni^-n
na prodaprilske HTubljanjoo
5

b

0

d n r a W n iL?2„ . 1 p i j a n a mogla vršiti nalogo političnega« gospo,
darskega, kulturnega in administrativnega oantra republiko nrodv^dovatA zvezni, in republiški petletni plan visoke investicije za Jo spe

•/V
K f

Y

,
1

~ 30 -

/ -

...

1

* '

t,

J

šen industrijski, gospodarski in kulturni razvoj glavnega mosta
Ljubljanee
Oslanjajoč so na uspehe v preteklih 2 letih, predvsem na
široko iniciativo ljudskih množic, na ogromni delovni polet, ld. je
zajel najširšo plasti prebivalstva, postavlja petletni plan Ljubljane novo, velike naloge«
4) V petletnem x planu razvoja Ljubljano se polaga osnovna
• pažlija na komunalno gospodarski in kulturni razvoj mesta, na dvig
živijenakega standarda prebivalstva, zato visok procent investicij
za okrepitev stanovanjokoga fonda, za komunalne naprave, za boljšo
preskrbo in prehrano, za razvoj šolstva, prosvete in umetnosti, za
zdr vstveno in socialne ustanove«
Znatne investicije predvideva plan za lokalno industrijo
(zlasti v prehrambeno), kovinsko ter v gradbena podjetja) kot ekonomsko božo lastnega gospodarstva Mestnega ljudskega odbora ter kot
dopolnilo zvezni in republiški industriji.
5) Petletni plan Ljubljane jo napravljen ..v skladu s petletnim planom razvoja narodnega gospodarstva LES'«
-v. L,
•
< '
I a d O X« "
Osnovno naloge petletnega plana«
\
\
I« POGLAVJE«
"Ha osnovi splošnih nalog, ki jih določa petletni plan
za razvoj narodnega gospodarstva Ljudske republike Slovenije v letih 1947 ~ 1951' za pospešeni, industrijski, gospodarski in kulturni razvoj Glavnega mesta Ljubljane, postavlja petletni plan mesta
Ljubljane naslednjo osnovne naloge ž
1« člen«
V gospodarstvu glavnega mesta Ljubljane se bo vrednost ce~
lotne lokalne proizvodnjo dvignila od 1 miljardo 941 miljonov v
letu 1947 na 2 miljardl 81 miljonov din v letu 1951«
Mestni ljudski odbor bo iz svojih lastnih sredstev investiral v proizvajalno panoge 150 miljonov, v neproizvajalne panoge
1 miljardo 114 miljonov din tako, da bodo znašale oelotno investicije na področju glavnega mesta Ljubljano v dobi petletke za pro±x£s izvajalne in neproizvajalne panogo din 1 miljardo 274 miljonov
dinarjev«
2«- člen«
LOKALNA INDUSTRIJA.
1
Izgraditi k razviti lokalno industrijo za kritje potreb
široke potrošnje kot osnovo lastnega gospodarstva Mestnega ljudskega odbora in kot dopolnilo zvezne in republiške industrije«
1,) Povečati vrednost lokalno industrijske proizvodnje od
551 miljonov v letu 1947 na 1 miljardo 425 miljonov v letu 1951«
2») Za zadovoljitev širokih potreb prebivalstva zgraditi
novo in razširiti obstoječo lokalno industrijo, zlasti prehrambeno«
3.) Za izvedbo plana novogradenj zgraditi novo ter razširiti obstoječo industrijo gradbenega materiala in kovinsko industrijo ter razviti gradbena podjetja«
4«) Zboljšati kakovost ter asortiment proizvodov«,
5a) Izvesti racionalizacijo in rokons|ru2:cijo lokalne, industrije in s tem odpraviti tehnično zaostalost«
6„) Omogočiti polno izkoriščanje kapacitete podjetij z mobilizacijo lokalnih virov surovin ter notranjih rezerv materiala

s stalno mobilizaoijo delovnih množio za odkrivanje in zbiranje
materiala,
3 . člen,
vOBRT.
1 , ) Vzporedno z dvigom živijonsko ravni delovnega ljudstva
razviti obrtniško prizvodnjo visoko kvalitete kot dopolnilo industrijske proizvodnjo in uslužnostno-obrtne dejavnosti za zadovoljitev individualnih potreb široke potrošnjo.
V izvajanje investicijskega plana vključiti obrtnike, da ne-,
posredno sodelujejo pri izvrševanju strokovnih d o l ,
2,) Dvigniti vrednost obrtniške proizvodnje in uslug od
321 mlljonov v letu 1947 na 491 mlljonov din v letu 1951.
3,) Uvesti pravilen sistem razdeljevanja surovin ter vršiti nadzorstvo nad njih uporabo in racionalnejšo izrabo.
4 . člen.
KMETIJSTVO .
l,)Povečati pridelavo zelenjavo in sočivja radi zadovoljitvo
potreb delovnega ljudstva po oen&ni in zdravi hrani. Povečati
pridelavo krompirja z razširitvijo površin in zvečanjem hektarskega donosa.,
)
.
2») Povečati strojno-traktorsko obdelavo zemlje ter potrošnjo
umetnih gnojil ior dvigniti hektarski donos.
3.) Razširiti obstoječo in uvesti novo mestne ekonomije radi
pridelavo zgodnje ln pozne zelenjave in sočivja za regulacijo trga
ter izvesti melioracijska dela. Razviti industrijske ekonomije za
dopolnitev prehrane v dolavno-uslužbonskih menzah.
5 . člen.
GRADJ.UA STANOVANJ,
1,) Izgraditi do leta 1951. iz sredstev Mestnega ljudskega
odbora 170.000 m2 zazidane stanovanjske površino.
2,) Rodno zagotoviti vzdrževanje stanovanjskega fonda,predvsem zgradb občeljudske imovine, zato dvigniti zavest in odgovornost ljudskih ranožio do skupno lastnine.
\
6 . člen.
TBGOVINA, PRESKRBA, GOSTINSTVO IN TURIZEM.
1 0 ) Zagotoviti ljudstvu čimveč kvalitetnega in raznovrstnega
blaga na svobodnem trgu kot dopolnilo k zajamčeni preskrbi. Povečati skupni blagovni promet od 316 miljnov 955 tisoč v*letu 1946
na. 1 Lil 1 j ar do 673 mlljonov din v letu 1951«
2.) Hitro oskrbovati široko množice prebivalstva z razširjenjem odkupno in trgovske mreže, V to svrho odpirati nove trgovine,
ustanavljati odgovarjajoča skladišča ih organizirati trge po rajonih in krajih,
3.) Dvigati nivo kulturno trgovine, ustanavljati vzorne mest'
ne trgov, magazino, usposabljati novi trgovski kader.
4.) Odpirati nove delavafeo-uslužbenske nenzef zagotoviti v
njih kvalitetno hrano in zvišati kalorično vrednost polne dnevne
prehrane na minimalnih 3.000 kalorij, v menzah gradbenih, topftlnisldLh in poljedelskih podjetjih pc minimalno 3,600 kalorij.
5») Dvigniti tujski promet, zvišati število hotelov in re
stavracij ter zgraditi mnrežo izletniških točk v mestu«,
I

f

7 . člen*
PROIJEI.
Pfevoz tovorov po mestu povečati število motornih
obremonitve voZil #
oskrbovanje in zvišati procent
, . v 2 . ) Tlakovati vse prometne ulice v v mestu ter ob;;ovlti obstoječe
pločnike,
T
8 , člen,
- _
KOMUNALNA IZGRADNJA.
1«) Oskrbeti dovoljne količine vode o povečanjem omrežia
cevovodov ter z zgraditvijo novih Vodnih virov in rezervoarjev. r o v o

„
nastajajoči severni del mesta zgraditi novo
mrežo kanalov in podaljšati omrežje obstoječih kafcalov.
3

ViCllit

i

*A?
, J zmogljivost in hitrost tranvajskega prometa.
y
Vzpostaviti nove linije
osebnega prometa, kot prvo uvesti trolovbusnl promet na Jezico. Uvesti sodobno reguliranje prometa.
,+ . 4.) Obnoviti in razširiti mrežo lavne razsvetljavo ter dvigniti število svetiljk od 2.538 v letu 1946 na 4.658 v letu 1951.
e p ž i

-V,
}
nesta urediti in razširiti parke ter
mehanizirati in povečati števila snažilnih naprav.
n m H + J l I Z v e č a t i možnost zaposlitve ženske delovne sile z ustav
novitvijo pralnih, šivalnic in likalnio#
9 . člen.
ZADRUŽNIŠTVO, •
1

2 a

as

i« mi j ? ? ? «
f v o j zadružništva v vseh gospodarskih panogah
in mu nuditi vsestransko
pomoč.
br
tP-r
? tn°-proizvajalne
in reparatume zadruge
1
1
3
0 8
l j i h o v e
J^nSJff ! ^ " ? t
dejavnosti v letu 1951 na 1 9 4 &
Zajamčiti zadrugamoskrbo z materialom, orodjem in stroji.
Za načrtno razdeljevanje surovin vključevati obrtnike v
planske naloge, ustanavljati obrtniške nabavno-prodajne zadruge.
1 :

i h

t rožni §>2
«Jonihin *H
ustanavljati samostojne polft
^ e ^ v n k o - u s l u ž b o n s k e ) zadruge, V vseh kmečkih prede^bavno-prodajne zadruge in
Zzl^z?'•Jati- zadru&ae domfcve kot center gospodarske— ir kultnrSSSJr življenja3 v svojem
okolišu. Dvigniti trgovsko .sposobnost Vufc.
tG1
S g , ^
- samoiniciativno pri nabavi; J f f & S ? ^
1 0 , člen.
.
P R O S V m I N KULTURA.
1.) Dvigniti kvaliteto pouka in vz^ole v žol^Vi v v^mt-trdu
domovih. Z dopolnilnimi t e ž a j i d o s e g i p r t U c s t J i ^ ^ H ^ .

splotn^laobrasbe«

V

Š

°

le

tei&f:

J
, . . . 3») Izboljšati pogoje šolanja z organiziranjem
diiaških
kuhinj, internatov, dnevnih zavetišč itd,
ciijas.jLh

u

V

f° P?

z o r n o s

t predšolski in izvensolsldL vz^o-

J

V
•i

•

/.

*

<e

^

• "

t
- 33 šolo in člom za učence v gospodarstvu.Dvigniti nivo strokovno nadaljevalnega šolstva".
' '

.

•

'

'

- '

"

6

n * ) °Eiogoeiti kulturni razvoj mestnega prebivalstva. Ure™ H
P o s v e t e , odpreti mestni muzej, izpopolniti
l j a a 3 :c
lišče
^ ^ n i o o , osnovati mestno in urediti letno gledav.

11* Člen.
ZDRAVSTVO lil SOCIALLIO SKRBSTUO.
I a b o

G t i

ljf
Zdravstveno stanje delovnih m o ž i c in4 posve
titi posebno pažnjo zaščiti mater in otrok.
,
2%) Izgraditi deČje domove, zdravstveni doin in posvečati
posebno skrb socialno ogroženim otrokom,
1 2 , Člen.
RAJONSKI IN ICfcAJHVNI LJUDSKI ODBORI,
i__ v, 2a uspešnoS izvršitev
plana in za približanje planskih nam i 0 a i c a r a
ljudske°oblasti^
treba krepiti osnovne organe
rajonslim in krajevnim ljudskim odborom pri rz~
ustvarjanju lastnega gospodarstva in ga usmerjati predvsem v obrt
.10 usluiinostno dejavnost za kritje vsakdanjih potreb.
Od mestnih investicij iILO Ljubljana v petletki odpade na
dela v okviru rajonov in krajev 54 miljonov 714 tisoč.
13« člen.
2c

i t Q V

t e h

0311

W f
°vnlh nalog petletnega plana razvijati
delovni polet in ustvarjalno iniciativo delovnega ljudstva.
in
?
de lovnih 1 j udi ^r

olovi1

? disciplino, uvajati štednjo s surovinami
tilZlT/l^.
**
Potegovanj,

3

presta^ga dv^od^?^s?r

i l i 2 n 0 l j i

^

ne-

1 4 . člen.
SPLOŠNI PREGLED PETLETNEGA PLANA,
1.) Investicije:
Vrednost investicij v letih 1947 do 1951 v tisočih dinarjih«
V

0 h V i r U

l j u d f k i h ^ o r o v in

jevnih lju .slih odborov

člin

54 7 1 4 . - «

Struktura investicijskega plana v tisočih dinarjih:
S a d b o n ^ o a S l f **
1c

p r o i s v o

•

.

^
• • •
:: : : : : :
.

.

^
r • • •
•
.
.
.
•
.
.
.
Trgovina in preskrba .
Gostinstvo in turizem .
Gradnja stanovanj , ,
Komunalna izgradnja \
Prosveta .
kultura . , . . . . . . . . . .
*Zdravstvo
\,UX či
m
Socialno skrbstvo
Udojptvovanje
o r c a. n ^ & v i / o b l ^ i i *
Fizkultur,
M

»

M•
«

. 4
•
•

.
.

•
.

"
••

• • . "
• • . •
. . •

M

I ! I

107,835
23,724
'43,955
8:53
12.188
11.281
582.125
264.588
88.883
45.870
44-419
12,146

* M

•A•

OC

N
*

•

llffi

ali
ali 8.46*
1,86*
ali 3.45*
&
HU
ali 0.96*
ali 0.88*
ali45»66*
ali20.75*
ali 6.97*
ali 3.60*
ali 3.48*
ali 0.95*
. . 1 A. —

^

RT
'
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2.) Lokalna Industrija:
Vrednost industrijske proizvodnje
v povprečnih polnih lastnih cenah
iz leta 1947 (v miljonih)

mm

\

1947
486,5 ,

..

1951

51:41

1,379
50
1,429

283
200
279

803
60
273
15
73
28
4
143
K 30

304
180
364
125
166
133
800
286
i 250

Od tega:

industrija gradb,materiala * , . . .' 12
\
3.) Obrt:
Vrednost obrtnišlre proizvodnje
321,020
491,220
in uslug (v tisočih dinarjih;
153
Od tega:
66,240
128,220
194
k
v
4.) Kmetijstvo:
Primerjalni proglod vrednosti poljsld.li pri de 12co v iz leta 1946 do 1951.
Vrednost v tisočih dinarjih:
1946
' 1951
1"
žitarioo
15*500
14*300
'
95
krompir
. 37.500
65*046
173
zelenjava . . . . . . . . . . . .
17*000
26,000
153
krmske rastline
9o000
20.00C
222
strnišni sadeži .
30 s 000
40.000
133
V gornjih štovilluah je zajeta brutto vrednost celokupno
proizvodnje agrarnih pridell:ov mesta Ljubljane,
I I , POGLAVJE«,
. ^
PLAH RAZVOJA LOKALNE PROIZVODUJE.
15« člen,
K
^ '
INDUSTRIJA,
) Prehrambena industrija. Postaviti novo moderno pekarno z zmogljivostjo 12^000 "ton letno. Zgraditi novo sodobno hladilnico za vsa2:ovrstne poljedelsko produ2:to z letno kapaciteto 2,000
ton. Modernizirati obstoječo klavnico z zgraditvijo nove zmrzovalnice s kapaciteto 150 vagonov mesa. Razširiti proizvodnjo žganja, drugih destilatov in sadnih sokov. Razviti predelavo otroške hrano in
povečati izboro prehrambenih artil:lovs Postaviti nov obrat za predelavo mleka,
i.
Investicije v prehrambeni industriji bodo znašale cca 70 miljonov din.
^
.
. C
2.) Kovinska industrija« Postaviti novo kovinsko podjetje z
livarno za proizvodnjo gradbenega in pohištvenega okovja« instalacij s2_ih artilzlov ter kovihiskih predmetov za širo2.o potrošnjo. Investirati za razvoj kovinsko industrijo 26 miljonov din,
3.) Ko mi ona indus t rff.j aT Dvigniti proizvodnjo plina (dvalcratno
proizvodnjo koksa, katrana itd,) ter proizvodnjo izdelkov množično
potrošnje (kremo za čevlje,, parketnih loščil, svo&č,muholovcev itd.)

4.) Lesna industrija. Povečati proizvodnjo izdelkov stavbenega mizarstva ter sobnega netipiziranega kvalitetnega pohištva*
Ustanoviti obrat za izdelavo lesene galanterije. Obnoviti moderno
opremljeno Sago.
.
5.) Industrija gradbwiiega materiala. Razviti proizvodnjo
gradbenega materiala, zlasti povečati proizvodnjo cementnih izdelkov za montažni sistem (tipizirana stopnišča, okensko preklado itd,
6.) tekstilna in usnjarska, industrija. Usmeriti proizvodnjo
na izboljšanje kvalitete in povečanje asortimenta tkanin. Povedati
proizvodnjo predmbtov široko potrošnje (trikotažno perilo, volnene
in bombažne pletenino). Dvigniti izdelavo obutvo na 76.000 parov
in usnjenih galanterijskih predmetov iz odpadkov surpvin.
7.) Papirno-predolovalna industrija. Povečati proizvodnjo
šolskih in pisarniskih potrcuščin od £ miljona 900 tiaoS komadov
v letu 1947 na 4 miljone 60 tisoč komadov v letu 1951 in'organizirati izdelovanje papirne ghlantorije.
8.) EjLektroinžu3tri.ia. Osnovati elektrotehnično industrijo
za povečanje proizvodu j e~ likalnikov, kuhalnikov in električnih poči
od 5.550 komadov v lotu 1947 na 13;000 v letu 1951.,
9.) Znižanje polne lastne oene. Brez upoštevanja znižanja
ceno materialu znižati povprečno lastno ceno do konca leta 1951:
W prehrambeni industriji za . . . . . . . . 20$ <
v kovinsJdL industriji za
15$
v kemični industriji z a , • « • • • • . . . • 14$
v lesni industriji za
21$ > .
v industriji gradbenega materiala za . • . 25$
v tekstilni industriji za
17$
v tadjarski industriji za
. 15$
v papirno--predelovalni industriji s a . . . . 14$
pri gradbenih podjetjih za .
28$
16% člen.
OBRTITILTVO .

l.l) V letih 1947 - 19&1 doseči vrednost obrtniško proizvodnje in uslug od 321 na 491 mlljonov din.
2 % ) Povečati storilnost dela v obrti z uvedbo ustrezno^
orodja, strojev, surovin, goriva in maziv,
/
3.) Razviti proizvodnjo (obrtniško) kot dopolnilo industrijske proizvodnje predvsem v sledečih strokah* izdelovanje finega
pohištva, fenotnih ki jueavničarskih del, slikanje in pleskanj o , lesna in usnjena galanter*ja ter izdelovanje igrač.
4* J Radi hitrejšega in uspešnejšega i z g a n j a "investicijske^
plana vključiti v delo in iv.zviti obrti, ki se bavijo s tozadevnimi
strokovnimi deliš zidarje, tesarje, kleparje, krovce, oomotfcninar je,'
mizarje, steklarje,, olektro "in vodoinstalaterje, parketarje in
Id. juča Viličarje.
5.) Preko obrtnih na b avno-p r oda j nih zadrug oddajati planske
proizvodne naloge obrtnikom ter jih oskrbovati v okviru normativov
a koritingentiranim materialom in orodjem. Potom obrtno nabavnoprodajnih zadrug prevzemati gotove izdelke radi distribucije med
potrošniki.
6.) Vrednost proizvodnje obrtno-proizvodnih aadrug v lotu
1951 dvigniti na 128 mlljonov din.

36 ~
n,;. •
; 17«člen.
GRADBENA PODJETJA,
Razvijati mestna in rajonska gradbena podjetja in jih. usposobiti za naloge plana nestnega ljudskega odbora Ljubljane ter tudi
Za gradnjo zvdznega in republiškega značaja« Zato izvesti mehanizacijo in .racionalizacijo v podjetjih ter jih specializirati po
vrstah gradenj (podjetja za visoke gradnje, za nizke gradnje, za
adaptacije in tesarstvo). Ha ta način se bodo stroški za m2 gradbene površine stanovanjskih zgradb znižali od 3500,- din/b.2 v letu
1947 do leta 1951 na 2700,- din. Za izvršitev vseh teh nalog bo
investirano v gradbena'podjetja 29 miljonov 500 tisoč din,
1 8 , Člen,
*
KUETIJSTVO «

:

1 , ) Povečatij površino in hektarski donos zelenjave in
so5ivja ter s tem dvigniti produkcijo zr
do leta 1951 napram
vrednosti v letu 1946 ter tako izboljšati oskrbo prebivalstva s
svežo zelenjavo in sočivjem« Povečati površino in hektarski čbnos
krompirja do 1,1951 za 73$ napram vrednosti v letu 1946«
PovoČati potrošnjo umetnih gnojil za 300$ ter izvršiti
peskanje in apnanjo barjanske zemlje.
2«) Z uvedbo mehanizacije znižati število konj za 200 glav,
stalež goveje živine povečati za 920 glav, prašiče za 740 glav,
malih živali za 30$, stanje perutnine za 35$.
y;
3«) Ha mestnih ekonomijah "Cankarjevo* in^esenkovo" dvigniti orno površino za 90 ha in izvestinapnanje in peskanje zemljišč na površini 60 h a ,
V ekonomije bo investirano preko 23 miljonov 500 tisoč din,
od tega odpade 2 miljona na tople grede, 4 miljone za izgraditev
svinjakov, 3 miljone za goveje in konjske hleve ter 4 miljone 500
tisoč na stanovanjska poslopja za delavce in 1 miljon 100 tisoč
na melioracijo zemljišč«
Ustanoviti 19 novih industrijskih : ekonomij, ki bodo zalagale
menze po tovarnah s svojimi produkti. ^
I I I v POGLAVJE«
PLAH MATERIALIH GA III KULTURNEGA DVIGA PREBIVALSTVA LJUBLJANE«
19«člen.
GRADNJA STANOVANJ« ,
Do leta 1951 zgraditi 170«000 m2 nove stanovanjske površine
sodobnih stanovanj.
Obnoviti vso v teku vojne poškodovane zgradbe in dovršiti
vse nedo?'.onč'ane zgradbe« Vzdrževati obstoječi stanovanjski fond
ter v ta namen ustanoviti rajonska in krajevna obnovitvena gradbena podjetja«
V gradnjo stanovanj bo-investirano 582 miljonov din«
2 0 . člen,
>
CESTNI PROMET.
V svrho zadovoljitve vseh potreb glede prevoza tovorov po©
večati število tovornih avtomobilov od 7 v letu 1946 na 53 v letu
1951.in zgraditi garažo za 100 avtomobilov
s stranskimi prostori
M
v okviru mestnega prevoznega podjetja M e p r o m % S tem povečati število prevoženih tonskih km od 400 tisoč v letu 1946 na 2 miljona
325 tisoč tonskih km v letu 1951« V ta namen investirati 25 miljonov 300 tisoč din«

Zaradi izboljšanja prometnih prilik, povečanja snage in
zmanjšanja vzdrževalnih stroškov za makadamske cesto je zatlakovati 38,000 xi2 težkih tlakov in 58,000 m2 lahkih tlakov ter obno- •
viti in položiti 12,000 n2 pločnikov, S tem se bo povečala površina tlakovanih oost od 275.000 n2 v letu 1946 na 369*000 m2 v letu
1951*
Čez Ljubljanico pri Zalogu zgraditi stalen most* V nanono
cestnega pronotc investirati 43 niljonov 955 tisoč din©
21« Slon,
mmAUlA

IZGRADNJA,

' 1j) Vodovode, Da so za jamči prebivalstvu in industriji dovoljno količino vode zgraditi 3,600 m napajalnega cevovoda, razširiti obstoječo Vodovodno omrežje od 190,179 m v letu 1946 na
201,229 m v letu 1951» povečati vodne vire od 5 vodnjakov v 1 0 1 9 4 6
. na 8 v 1,1951, S povečanjem števila rezervoarjev od 1 v lotu 1939
na 3 v letu 1951» omogočiti enakomerno porazdelitev vodo prebivalstvu, Povečati povprečno dnevno količino porabljeno vodo na 1 problvaloa od 193 litrov 1940 na 230 litrov v 1951, Zmanjšati odstotek neregistrirano vodo od 39$ v ( 1,1939 na 20$£ v 1.1S51, zato nabaviti potrebne vodomere, za ekonomičnejšo izrabo vodarno modernizirati črpalno napravo in nadomestiti sedanje parne črpalko z
novimi električnimi centrifugalnimi agregati« Povečati kapaciteto
rezervoarjev od 3.030 m? v letu 1939 na 15.000 m3 v letu 1951«
Obnoviti sedanjo vodovodno omrežje v Iznori 20«610 m z namestitvijo
večjih profilov vodovodnih sovi in o tem ojačiti pritisk vodnega
tlaka« Za mostni vodovod investirati 47*434.000,- din,
2«) Kanalizaciji a« Za nove stanovanjsko in industrij ske
zgradbe na severnem delu nosta zgraditi novo kanalizacijsko onrežje z glavnim zbiralnim kanalom v dolžini 4«6 ?.n« Polog tega bo
zgrajenih 6,15 km manjših vodovodnih kanalov«
3«) Iiioatfil promet potnikov. Omogočiti, da bo v lotu IS53.
prevoženih 35 miljnnov potnikov t.j«
voč kot v ietu 1946
tako, da odpade na vs.koga probivaloa v letu 1951 291 voženj na
loto. Za mostni promot prvonstveno uporabiti vozila na električni
po..;o:a, trr.nvaj in trolovbus, Bazširiti sedanji tranvajski vozni
park s 15 novimi moto m i r i tronvajskini vezmi in preurediti 14
starih motornih voz v zaprto prikolico. Omogočiti z zgraditvijo
novih delavnic uspešno vzdrževanje voznega parka in graditev novilj voz« Pri regulaciji Celovške cesto bo v teku petlotke postav^--Ijon drugI tir v dolžini 2,200 n in na Tržaški co3ti v dolžini
1.700 m«
Uvoden bo troloybusni promot na progi Ljublj :.na-Ježioa
In istočasno zgrajena nova garaža za troleybusxe in usnsrrjevalna XB3EBXB ter transformatorska naprava za povečan obrat«
Popravljene bodo obstoječo tirnice in krotnico v skupni
|
dolžini 10 k m .
Skupni izdati za navedene investicije bodo znašali 89 niljonov 754 tisoč dinarjev«
4«) Mestna plinarna t Zastarele napravo mestno plinarne in
dostilarne obnoviti H i modernizirati, o tem povečati produkcijo
plina ga široko potrošnjo in industrijo za 85$ napram letu 1946
Zgraditi cca 3000 m novega plinskega omrežja« V to svrhe
so bo investiralo 9 miljonov 825 tisoč dinarjev«
5«) Javna razsvetljava. Za izboljšanje ulična razsvetljavo
obnoviti 2.280 kom. svotiljk in postaviti 2« 210 novih svetlobnih
telesa S tem bo zagotovljena ulična razsvetljava tudi obrobnim predelom mosta* Oskrbeti najoddalnejše dela mesta z električni energijo
^

ln za 101 podaljšati nizlionapetootno onrožjc za 10-2 k m . V ta namen
investirati 10 miljonov 582 tisoč din*
a
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V 2-rpditi pralniao, šivalnico in
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5
i ) o r i l aljudskih odborov z lotno
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^hcjiizacijo snažen j a ulic ter škropljenja ulic investirati 8 miljonov 200 tisoč d i n ,
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^ » a d i t i nasade v olaipni izmeri
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1 prebivalca povečati od 5.3 m2 v
6
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^
J
*
namen investirati 3miljone
480 tisoč
din
za
razvoj
mostno
vrtnarijo.
8
,
* ) K £ £ i i o r j y ^ , Za predelavo mrhovine bo urejena kafilorin
^ i s4 t o č a s n o tudi izdelovala živinsko k r m o , oddajala industriji tehnične maščobo« V to svrho investirati 2 miljona d i n .
22. člen.
TRGOVINA, PRESKRBA »GOSTINSTVO IN TURIZEM.
pre meta na drobno
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nestnih odkupnih podjetij in organizirati 9 kmetijsko nabavno-prodajnih zadrug.
.
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prodajaln povečati v ,letu 1951
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Y4
-zširjenje mestnih o b u p n i h in trgovskih nod1 2
r
0 , 1 0
8 8
s o i S
fv ttra ovlni
U S P v^ letu
E S 1951 izpod
^
T
i
«
1
8 $ prodajno ceno na m a lSoS.S r t l stroSko
0
I z b o
i
^ š s t i množično prehrano in postrežbo ter zvišati kap r i č n e vrednost na najmanj 3.000 kalorij dnevno na osebo. V flfcnanv
gradbenih, topilniških in poljedelskih podjetij na 3.600 kalorij!'^
V lotu 1951 povečati število delavsko-uslužbonskih mena in
restavracij za 73^, število izdanih obrokfv za 165 £ S lofcf
1951 polog toga organizirati naslednjo monzei
socialno-iafcrJMrstvonAh ustanov ..•..24
'
zdravstvenih ustanov
13
prosvetnih ustanov
26
tcvi

v-nn <
š
l o 3 e ° t a v r a o i J v teko petih let za 150$ž, fitovilo izdanih obrokov 4OO5Ž proti letu 1947. Zaradi razvijanla Gostinstva in hotelirstva preurediti obstoječa h o t e l s k a p o ^ o p j a .
,
. V mostu zgraditi nrežo izletniSkih t o č k . Za mestno gostinn
stvo
in turizem investirati skupno 1 1 niljenov 281 tisoč d i n /
m
U dol
Q ±
Op.: Vsi pokazatelji razen men* se nanašajo samo na mestni
državnega sektorja in na zadrugo«
I

^ '

23.5len.
PROSVETA IN KULTURA*

i i
1 . ) Zgraditi osnovno šolo na Vrhovcih, 3 domove irre in
rstvo S a m ^ i f e
miljonov din), doA učencev v ^ p o preuroditi V ^ J ^ * ™ ™ '
nadaljevalno šo^o in
Adaptirati prostore za 7 novih domov Igre in dela.
Kr-1 j c v ^ c r S l i f ^ . n o v o

ln p o e i t m a ^ iol<»l 4 o v

Izpppolniti šolsko kabinete in laboratorije z učili in
iti Šolo in vzgojne donoVo 3 potrebnim inventarjem.
2.) Osnovati mestno gledališče, izgraditi letno gledališče
sy I.OOO prostori, mestno knjižnico, adaptirati 6.doi^ov ljudske
pire.,veto pomagati razvoju .kulturno-umotniških drufitev, urediti in
odpreti mostni muzej. Zgraditi 1 kinematograf s $QO sedeži, uročiti 2 n v i kinodvorani
X
• -V

.

'

3») Fizkultura. Adaptirati fizkultume domove in zgraditi
fizkulturna igrišča v posameznih rajonih.
Za poživitev zimskega športa zgraditi smučišča in sankališča. V zvezi s tem organizirati sirom Ljubljane smučarske st- • j .
Šolska poslopja opremiti s telovadnicami, tolovadišča ir.
igrišča pa popraviti iz izboljšati.
' t
.. /
V te evrhe invostirati 141 miljonov 360 tisoč ."i. .«,
1
. j
'
"' 2 4 . člen.
SOCIALLTO SKRBSTVO III ZDRAVSTVO.
Zgraditi in adaptirati vo8 dečjih domov, adaptirati protituberkulozni dispanzer, povečati reševalno postajo, adaptirati
ambulanto, postaviti dečje jasli, prevzeti centralno in več drugih
lekarn ter adaptirati in urediti materinski dom.
V tej petletki zgraditi nov deČji dom s kapaciteto 150
postelj, 40 prostorov za sestre in 50 prostorov za matere, V to
investirati 40 miljonov din,
"Urediti in opremiti prehodni dom za onemogle«
Skupno investirati 02 miljonov 800 tisoč din«
n
•—
25« člen.
.
DELAVNA SILA IN KADRI o
Za.povečanje produktivnosti dola oskrbeti večjo mehanizacijo
naših podjetij. Uvesti nove načine dela po novih delavnih metodah
in normah ter s dvigom kvalifikacijo delavcev dvigniti delavni učino? «
Za kritje osnovnih potreb kvalificiranih moči y posameznih
panogah obrti in lokalno industrijo nuditi vso možnosti smStrne
vzgoje učencev v gospodarstvu ter dvigniti število učencev od 2»173
V letu 1947 na najmanj 3*500 v lotu 1951» Z ozirom na velik razvoj
gradbeno stroke predvsem kriti potrebo strokovnih kadrov v gradbeni
delavnosti. V ta namen zgraditi vajeniške domove o skupno kapaciteto 800 do lcOOO učencev ter istim omogočiti povečanje vajeniško
strokovno šole, ločeno po strokah in poklicih.
S široko mrežo tečajev strokovnoga in administrativnega
značaja nuditi že zaposleni« delavni sili možnosti strokovno izpopolnitve v njihovi stroki.
Za izvedbo planskih nalog pritegniti v zaposlitev še neizkoriščene delovne moči, predvsem nezaposlene ženo, ki naj v vseh
danih možnostih zamenjajo moško delavno silo.

- 40 II. d e l .
PIUIERJALBI PREGLED PLAtfOV.
1
I V . POGLAVJE.
•
Primerjalni pregled planov proizvodnje lokalne industrije
in obrtništva v količinskih pokazateljih.
2 6 . člen.
r\i ;
\
a ) Prehrambena industrija Enota
1951
51*47
1946
1947
mere
13.200 1.110
1.190
226
kruh
1.300
209
1.100•
1.600
testenine
200
130
131
153
kvas
kisla in konzervirana
2.650 1.233
215
povrtnina
100
185
185
17
sadili sokovi
180
160
89
marmelada
8.436
232
241
3.641
destilati
220
165
12.2
li :er ji
133
108
500
540
236
bonboni
150
1*2
134
70
keksi
248
186
83
kavovine
75
900
&o
10.
10
gorčica
140
1*850
940
lds
1.325 .
v 5.000 6.667
1000 kom*
12
75
slaščice
fosfatna moka (otroška)
20
hrana
1.900
342
6.494
3.850
meso
196
320
162
klobase
2.100
983
213
mast
1
125
20
1000 kom.
25
umetni led
—
300
predelava mleka
b ) Kovinska industrija i
146
200
200
kovinski, odlitki železni
.137
365
27
ostali kovinski odlitki
8.3
;
7.4
\ C
58
167
vijaki in žeblji
34.7
23
167
armature razne
t
25
.15
5.5
222
61
mizarsko okovje
t
27.5
140
230
61
kmetijski stroji
kom.
136
126
stroji in deli mlin.ind*
72
kom.
34
57
—
1.000 • 209
tehtnine
kom.
478
štedilniki
72
kom.
264
54
367
o ) Kemična industrija;
300
t
667
mast za usnje
45
—
100
t
čestilo za kovine
250
200
550
t
pasta za obutev
686
240
t
parketno loščilo
4
.35
9.2
12
polirana pasta in prašek i t
130
\
11.5
211
966
t
razni kemični izdelki
457
- 100.5
4.000
148
1000 m3 2.513
2.688
plin
5.400
plins.ki koks
t ' «2.934
184
2.929
201
400
-t
katran
199
175
500
150
332
katran smola
t
269
t
200
katran olji
104
79
194
t
32
benecl in homologi
604
4
5.3
d ) Industrija gradb»materiala
milj »kom.
4.8 171
2.1
zidaki
2.8
110
1.370 r
1.500
robniki
m
3.728
7.650
1.530
205
cementni izdelki
t
70
i 100 kom.
30
samotni grelci
113
57
--

R

e) Lesna industrija:

- 41 1946
Enota
1947
\
.
mere
m3
11
4.2
1000 kom.
400
•JOO
garn.
1,270
646
kom.
1000 k o m . 60
51
22
milj-.kom.
5
1000 kom. 18
34

1951

51 tA

4.000
rezan les
1 1 »8 107
stavbno miz.izdelki
1,000
250
stanovanj sl-.o pohištvo
/77
975
pls.in šol.po&ištve
250
490
lesna galanterija
123
>
27
izdelki iz plute
218
74
ščetarski izdelki
f) Tekstilna industrija:
356
168
155
229
trikotažno perilo
t
oblačilni predmeti
140
275
(puloverji itd,)
t
51
36.7
250
5.8
285
87.7
konfekcija (obleka in por.>1000 k o m ,
172
•
61
105
38
žima
"
t
—
7
8
.
Š
odeja
,
2:000 m2
200
7.5
15
7,1
vrvarski izdelki
t
g ) Usnjarska industrija:
76
136
50
56
1000 p
obutev
1000
kom.
9.1
30,3 333
7.7
usnjena galanterija
2.000
172
1.160
- /
kom.
krzneni izdelki
h ) Papirna industrijo!
V
142
t
129
183
kuverte in mape
134
332
t
220
25 6
vrečke in tapet,papir
77
138
1000
kom.
1.221
4.060
zVozki,bldki in mape
2.935
1 ) Elektrotehnična industrija:
2,000
330
550
364
električni kuhalniki
kom,
5.000
200
4,500
10,000
električni likalnildL „
kom.
100
1,000
50
1,000
električne peči
kom.
V . POGLAVJE,
Primerjalni pregled plana kmetijstva in mestnih ekonomij
v količinskih, pokazateljih.
27. člen.
J
a ) Poljedelstvo:
*'.'("'*
Plan pridelka krmskih rastlin iz leta 194-6-1951.
1o
1946
(v tisoč kilogramih)
1951
2.975
139
detelja
4.147
208
4.853
krmske rastline
10,092
Orne površine iz 1,1946 do 1951
(v hektarih)
")
111
774.36
638.16
krompir
873.92
102
zelenjava
859.87
1,266.86
112
krmske rastlino v
1.135.41
Hn
. v J"
f
To) Živinoreja:
leta
1947
•
• 1951
Primerjalni pregled stanja živine iz
«
1947
1951
*
konjji
1.660
1.863
89
govedo
v
4.948
», 4.927"
123
prašiči
4.070
3,330
123
perutnina
28,000
20.339
138
c ) Mestne in industrijske ekonomije v letu 1946 - 1951.
1946
1951
1
mestne ekonomije'
2
23
industrijsko ekonomije
9
ekonomijo bolnic in ustanov
mm

TI

mm
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POGLAVJE.
Primerjalni pregled planov dviga živijonskega standarda prebivalstva v ]toličinskih pokazateljih«
28, člen«
Grada.i a stanovanj*
19447
1951
m2
610
Gradnja stanovanj
8.R72
54*000
KopUinalfla izgradnja t
Y
Enota f 1946
1951
$
mere
kol.vode na 1 prefe« .J230
106
' 1 *
217'
kanalizacijska mreža
118.85
112
km
105.95
potniški promet
3.710
165
Stev.prost.2236
prevoženi potniki
35.000
131
1000 km
26712
na 1 probivalca
291
108
St.vož.
270
ulična razstveljava
4.658
184
št.svet.
2538
tlakovane ulice
369
136
1000 m2
273
površina parkov na 1 preb«
6
113
m2
5.3
prevožoni tonski km
581
1000 t/km
400
2.325
Prosveta in kultura.
V
1939 V
1951
kino
9
domovi igre in dela
10
dom učencev v gospodarstvu
1
\
ŠS&UlPff,
, zdravstvo,
1939
1951
domovi za stare in onemogle
230 postelj
466 postelj
domovi za zaščito deoe in mater:
50 postelj
za otroke
150 postelj
8 postelj
za matere
66 postelj
protituberkulozni dispenzer
25.000
štev.pregled,
5.595
zobni ambulatorij,št.stolov
350 abonentov
dietična in diabetična kuhinja
500 abonentov
centralna dijaška kuhinja
8
reševalna postaja
avtomobilov
29. člen.
Trgovina, preskrba in gostinstvo.
1946
1o
1951
a) Blagovni promet na malo:
(v tisoč din)
316.955
1,673.000
527
b ) Trgovska mreža prodajaln
število prodajalnic na malo
84
400
476
c) Število mestnih odkupnih podjetij.
9
č ) Število kmetijskih nab. vno prodajnih zadrug
d ) Množična prehrana:
štev.delavsko-uslužbenskih menz
80 vin restavracij
46
173
20000
štev.preskrbovancev
10000
200
12410
število izdanih obrokov v 1000 obr. .4680
265
24
število menz soc.-skrbstv.ustanov
13
število menz zdravstv. ustanov
26
število menz prosvetnih ustanov

I
J

Splošno gostinstvo:
1947
—
število hotelov
število-postelj v hotelih
6
število restavracij
število izdanih obrokov v restav500
racijah v 1000 obrokih
število kavarn
3
število bifejev
2
število gostiln .
4

1951
4
190
15
2500
6
10
20

1°
-

<f

250
500
200
5-00
500

Vsi pokazatelji razen rnenz se nanašajo samo na mestni del državnega sektorja in na zadruge.
III. d e l .
IZPOLNJEVANJE IN URESNIČEVANJE PLANA.
,
30. člen.
Izvršilni odbor MLO bo izvedel vse potrebne ukrepe za uresničenje tega plana»
V ta namen bo Izvršilni odbor :
a) določal in izvajal tekoče enoletne gospodarske plane,
b ) dajal navodila za sestavljanje planov rajonskih in krajevnih ljudskih odborov.
c) izdajal navodila za izpolnjevanje plana,
d ) zagotovil udeležbo širokih ljudskih množic pri uresničevanju petletnega planaf
e) izvajal nadzorstvo nad uresničevanjem plana.
v
31* člen.
\
Izpolnitev n£log in dolžnosti, ki jih nalaga ta plan organom
ljudske oblasti, uslužbencem v administraciji in gospodarskem aparatu ljudskih odborov, zadružnih organizacij in proizvajalcem v
zasebnem selctorju lokalnega gospodarstva, poceni čast in dolžnost
za vsakega prebivalca mesta Ljubljane.
32. člen,
•
Organi ljudske oblasti in državne uprave so dolžni pomagati
sindikalnim in drugim ljudskim organizacijam organizirati socialistično tekmovanje delavnega ljudstva za izpolnitev in prekoračenje;
tega petletnega plana*
/
j
33« člen.
Izpolnjevanje tega petletnega plana 3e računa od 1.januarja
1947.
34. Slen.
Odlok o petletnem planu dobi svojo veljavo z dnem sprejema
v skupščini Mestnega ljudskega odbora, glavnega mesta Ljubljane.
8.) Volitve delegiranih odbornikov, v okroržni zbor za volitve
predsednika, sodnikov ..in sodnikov porotnikov -v okrožno sodišče.
Tov. Bole Boris predlaga, da se v okrožni zbor zc. volitve
sodnikov okrožnega sodišča\ izvolijo naslednji ljudski odborniki:
1.) Stopar Viktor
2.) Majer Boris
3.) Sijiole Janko
4 -) Qnič Franc
I
5.) Žagar Fani
6«) Luštek Miroslav
i.
v
7.) Kušlan Marička
8.) Hribernik Karol

R

9.) VogriČ Rudolf
10« ) Suhadolc Anton
11.) Dovč Stanko
Dolovni predsednik, dr. predlog tov. Boleta na glasovanje.
Soglasno sprejeto.
* ,
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I

•
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Delovni predsednik ugotovi, da je s tem dnevni red I.zasedanja
novoizvoljenega Mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljana,
izčrpan.
Tov« ^ministru Lidiji Šentjurčevi se zahvali za počastitev
skupščine s svojo prisotnostj«, s čemer je dokazala veliko razumevanje in važnost dela Mestnega ljudskega odbora.
Vsem ljudskim odbornikom se zahvali za sodelovanje na zasedanju
in jih pozove na realizacijo sklepov zasedanja.
Zasedanje se zaključi ob 13«15 uri«
>\

Smrt fa&izmu - svobodo naroduI

•0
Delovno predsedstvo:
predsedniki
(Z d e š a r H e n i i k }

Član:
(B.-O-JP Jož*)

OverovateBj:
(Flegar Avgust)

Zapisnikar:
( Pogač ar Niko_)

%
Cverovntelj:
(Pangeršič Franc)
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