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četrtega rednega z...sedanja Kostnega ljudskega odbora Glavnega
nesta Ljubljane, ki j« bilo v ponedeljek 6 . decembra 1948. od
8» do 15. ure v sejni dvorani Mestnega ljudskega odbora, Mestni
trg št.l.
fcpv.predsednik MaleKič otvori četrto redno zasedanje kastnega
ljudskega odbora ter popove ljudski odbor, da izvoli iz svojo sredo delovno predsedstvo.
Ha predlog tov. Flegarja Avgusta Mestni ljudski odbor soglasno
izvoli v
d e l o v n o
p r e d s e d s t v o .
kot predsednika.
kot Člane s

B o l e
Dušana
J a n č i g a j
Mirka
B o h
Jožeta
B e 5 t e r Mar o
Š i n d i č Zlata
P a n g ,e r š i č Franca
P r e 'š e r n rlirka.
Delovno predsedstvo provzano vodstvo zasedanja.
Delovni pr-dsednik predlaga, da izvoli ljudski odbor iz svoje
srede zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika.
lia predlog tov. Milavoc Zore je soglasno .svoljon za zapisnikarja
tov.
J e z 'o v š e k Leopold
za overovatelja zapisnika pa tov.
B e ž e .k arh. kiko
K u š 1 a n Marička.
H;, predlog tov. Majcen otaneta so soglasno izvoljeni v vernika«"
ci jski odbor tov.,
i r e z e 1 j ing. Marjan
L u s t c k Miroslav
II a t o h Ivan.
iredsed.ik verifikacijskega odbora poda naslednje poročilo: .
Eestni ljucski odbor šteje 120 ljudskih odbornikov, vsi so bili pravilne vabljeni, kar je izkazano iz povratnic. Navzočih je 89 ljudskih odbornikov, odsotnih 31 ljudskih odbornikov. Sklepčnost je torej
podana«.
Po poročilih so ljudski odborniki Boruta Ančka, Kreačie Ivan,
Ožbolt Tonček, Miklavič Zvone, bolni. ;
->
Službeno odsotni co: Visnar Slavko, -ue
> on. 'Ravnikar iožer.a,
Maček Leopold, Drnovšek Viktor, Skitek Ernin,' Zaje Franc in Kozak Juš.
IT a dopustu izven Ljubljane je Zde š ar Henrik.
,
Ha tečaju se nahaja Dovč Stanko.
V preiskovalnem zaporu jo Turna bran^.
Svoj izostanek so opravičili: Maček Leopold, Miklavič Zvone,
Skitek Ernin, Kozak Juš, ostali ljudski odborniki se niso opravičili*
Predlagam, da se vsem imenovanim ljuuzkim odbornikom izglasuje
opravičeno odsotnost,ker so pri vseh pod.ni opravičljivi razlogi.
Soglasno sprejeto.

Niso so opravičili, ni. i ni znan vzrok odsotnosti nasladnjih. ljudski.il odbornikov: Ki^ovoc„Franc, Kumar Andrej, iiodic d r .
Hali? Mootar Ignac, Nedog Ja.j.ez, Skerlavaj . ilac ? Tavčar dr.Igor,
Tiran Jež-, Vrhovnik Stane, yržek Anton in Eržen Janez.
Predlagam, da se na prihodnjem zasedanju sklepa o tem,
ali se bcdo-smatrali za oprav..čeno ali neopravičeno odsotne z
ozirom na njihova naknadna opravičila«
Iz.Ljubljane so bili premeščeni: Stopar Viktor, Golob Ludvik,
čubrilo Rudolf, Kremžar Stane, liegler Jože in Smole Janko,
Navedeni ljudski odborniki so po zakonu izgubili mandat •
in bo o tem podal poročile prodssdrik mandatne komisijo«
Delovni predsednik pozove mandatno komisije, da z ozirem
na to, ker so bili nekateri -toverit i premeščeni is Ljubljane, stavi predlog, da se verificirajo manc'ati njih namestnikov.
Tov, Icgaear Biko poroča, da o bili po službeni potrebi
premeščeni is Ljubljane tov« Stepat /iktor? Golob Ludvik, Oubrilo
Hudclf, Kremžar Stane, Smole Janke in Hegler Jože ter jim po čl.
49 splošnega zakona o ljudskih odborih mandat preneha. IT jih namestniki so
T r o š t Franc,
L o t o n j a ing - Jmili.ja,
M u š i č ing< Marjan,
V a n i č Ivan,
S e u n i j Mar jan ter
- V e s e l
Franj o .
Il.ndatna komisija predlaga, d., se verificira mandat vseh
namestnikov, rasen mandata V e s e l
Franja, ker je bil med tem
časom premeščen in bo potrebno v njegcvi volivni enoti razpisati
nadomestne volitve.
Predlog soglasna sprejet.
Delovni predsednik pozove navzoče tov, namestnike, in one
ljudske odbornike j- ki šo niso prisegli,- da polože prisego.,
Verificirani namestniki T r o š t Franc, ing, L e t o n j a
Emilija; ing. li u Š i č Marjan, o e u n i g Marjan, U k m a r
Vinko in M i l a v .e. c Zora prisežejo nate pr-ed delovnim predsednikom
lodpredsednia tov, oitr.r France predlaga,, de so tov,, dr.
Heli iiodic; ki je bil imenovan za ministra za pravosodje, razre- V
ši dolžnosti 51-na
odbora, ker^mu njegovo sedanje službene meste '/sled prV-obremenitve ne dopušča, da bi s
posvetil d-lu v Izvršilnem odboru Mestnega ljudskega cdboru.
Delovni predsednik da predlog na glasovanje *
Soglasno sprejeto.
Nadalje predlaga tov, podpredsednik Sitar France, da
ljudski odbor izvoli v Izvršilni odbor še dva nova članu* Velika
gradbena delavnost v zvezi z investicijami v prihodnjem letu narekuje čim boljšo povezanost s Fronto in frontnimi akcijami in
predlaga, da so izvoli v Izvršilni oubor tov.
J e l e n e
Aleša,
z ozirom na povečano dolo pri poverjenistvu za turizem in gostinstvo pa naj se izvoli za. poverjenika — člana 10 tov.
K o d r i č Toneta.
Predlog tov, podpredsednik;.. Sitarja Franceta soglasno sprejet
Delavni predsednik predlaga nato naslednji
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1«) Poročilo Izvršilnega odbcra o delu in nalogah2») Gprejem novih odlokov*
.Dnevni red coglt sno sprejete
Ad 1,) Poročilo Izvršilnega cdb ra (-. delu in nalogah«
Tov, tajnik kovačiS Leo poda naslednje poročilo.
.Tovariši in tovarišice ljudski odborniki! Od zadnjega zasedanja ljudskega odbora je preteklo komaj tri mesece in pol,pa vendar je ta lcr..tka doba tako polna raznih važnih dogodkov,
ki so v veliki meri vplivali na razvoj graditve naše nove družbe.
Tem dogodkom, ki so logično nadaljevanje pravilne linije gr ditvo
socializma, ki jo .izvaja ILP preko množičnih organizacij in LO-ov
v življenje, se imamo z_:hv liti za mnoge uspehe, ki jih je dosegla Ljubljana pri izvrševanju nalog petletnega plana do pete
obletnice drugega zasedanja AVNOJ-a.. Ti uspehi pa nas ne bodo
uspavali, marveč nam bedo v vzpodbudo, da bomo dosezali še'boljše
rezultate, da bomo ob ana-lizi in kritičnem pregledu našega, dosedanjega dela odpravili vso ovire in napake. Ob globoki analizi
našega dela bomo našli poleg objektivnih težav tiste subjektivne
slabosti in napake, ki imamo zanje vse pogoje, da jih odpravimo.
Ob ugotavljanju uspehov n- šega dela, slasti ob ugotavljanju vzrokov naših neuspehov, se postavlja prjd nas vse, pred ljudske odbornike ena osnovnih n^log, da v sodelovanju z delavskimi množicami in njihovimi organizacijami odpravljamo vse slabosti, ki ovirajo naš napredek, dc najdemo nove načine h e dela, ki bode zagotovili še mnogo hitrejši tempo n.-.se graditve.
•Za to kratko dobo po zadnjem zasedanju MLO-a so karakteristične zlasti tri stvari; ki na eni strani omogočajo boljše razumevanje našega dela in uspehov ; na drugi strani pa dokazujejo popolno pravilnost linije, k i jo je post. vilo naše višjo partijsko
in državno vodstvo za. izvrševanje_nalog v času graditve socializma0
•
\

Nahajamo se v dobi po V- kongresu KPJ, ko so se začeli na
široko izvajati sklepi tega Kongresa in naloge tega Kongresa,ki
jih je post..vil pred partijske člane in pred vse delovno ljudstvo«, V . Kongres je post:vil prod organe ljudske oblasti jasno
linije v borbi za postopno likvidacijo vseh ost.;.nkov kapitalizma,
zlasti na vasi, kjer zahteva potiskanje teh ostankov predvsem
politične in take administrativno-upravne ukrepe, ki z železno
doslednostjo zasledujejo izvedbe diferenciacije med kmeti. Poleg
tega pa so bile postavljene pred LO-c tiste naloge, katerih izvajanje naj vsestransko dviga j o živijonsko raven delovnega, ljudstva, ki toliko prispeva k ustvarjenju socialistične države•
Drugi k m g r o s LIS in Mestna partijska konferenca ? ki sta sledila
V . Kongresu,sta konkretizirala sklepe tega kongresa z ozirom na
prilike naše ožje domovine odnosne n šega mesta, Opozoril bi
ljudske odbornike zlasti na nalogo, k i jo postevlja Kostna partijska konfc-rcnca v delovni resoluciji, kjer pravi, da je treba
"posvetiti posobno skrb dobrJ organizaciji zborov volivcev kot
najboljšemu načinu sodelovanja množic z ljudsko oblastjo" in daljo: "organizirati široke sodelovanje ljudskih množic v kontroli
našega državnega in gospodarskega aparata", nadaljevanje predkongresnega tekmovalnega "poleta delovnih množic, priprave ljudstva
na II. kongres KPS in končno na naš praznik revolucijo, ki je obenem obletnica rojstva 1judskj oblasti ter izvajanje linije, k i
jo je v tem času pred nas pest.vil': Partija? to je prva značilnost, ki je dala ovoj pečat- dobi po zadnjem zasedanju MLO-a«
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Druga značilnost se Izraža v te i, da je 10 dosledno smernicam partijskega in državnega vodstva pristopil k ostrejšemu izvajanju diferenciacijo tako v centru 1 ot v kmečkih predelih.mesta.
ITove uredbe o odkupih, (• odmerjanju - avkov in druge, s:. bile IO-e*
najboljšo vodilo pri izvajanju nalog
smeri likvidacije odnosno
potiskanja kapitalističnih elementov.
industrijski in trgovski
odnosno v poljedelski proizvodnji. Io..e 6 " ;a je 1.0 v duhu ofenzivo proti kapitalističnim in špekulant sld.m elementom as snoval,
široko akcijo za preselitev neproduktivnih ljudi iz najboljših
predelov mesta na periferijo ter vseliti v izpraznjena stanovanja
družine, katerih člani največ doprinašajo v naši proizvodnji«
Nadaljevanje in stopnjevanje talcih in s ličnih ukrepov je ena najvažnejših nalog LO-a, ki bo na ta način izbil ostrino ofenzive,
ki jo skuša organizirati proti ljudski državi kapitalistični razred, ko odnaja pri nas z zgodovinske arene«
Naj omenim Še*tretje značilnost, ko dodatni nacionalizaciji in likvidaciji privatnih trgovin in gostiln je preteklo dovolj časa, d<— danes lahko z gotovostjo ugotavljamo popoln uspeh
te akcije. ITe samo, da gospodarstvo mesta zaradi ton ukrepov ,ni
trpole, k-.kor no nam škodoželjno prerokovali bivši lastniki, marveč se jo okrepilo in porastlo s takšnim tempom, ki ga niti sami
nismo predvidevali. To se izraža predvsem v zvišanju proizvodnje
in v finančnem efektu, ki je visoko nad planom, kljub izpadu dohodnine za ta podjetja. Ti-uspehi so ponoven dokaz lažnivosti trditve,
češ, da so spuščamo v avanture, da smo po objavi re.soalucije Informbiroja podvzeli v naglici ukrepe, ki naj bi bili samo jesek v oči
i M . Ti uspehi nam- potrjujejo pravilnost naše splošne linije ter
se bomo prav zato še t e s n e j e strnili okoli našega vodstva, okoli
ki J s -tovarišem Titom no čelu.
Po prevzemu nacionaliziranih podjetij je stal 1C prvenstvono pred nalogo, da ta podjetja organizacijsko utrdi in da zviša
njih kapaciteto ter proizvodnjo« Postavljeni sc bili novi upravniki
nanjša podjetja so bila združena v večja odnosno priključena že
preje obstoječim državnim podjetjem, začelo sc so uvajati norme,
postavljati proizvodni plani itd. V koliko sme uspeli pri tem delu najbolje potrjuje dolnja razpredelnice, ki poleg tega kaže
polno
ko so privatniki dušili proizvodnjo, ker za povečanje
izkoriščanje kapacitet niso imeli interesa iz strahu prod nacionalizacijo, ki pa jih je kljub temu doletela«
Sedanje ime
roizvodnja Proizvodnja
Plan
ime
podjetja:
.1947 v
1 -1948 dc
1948.
•29-21,
Okršlar
7-'->30
7.030
'•Torbica"
3.784
:,
C, "Z C
Bo m i k
1,281
Roleta"
902
w
J j
6,793
Žika
792
5-407
,;
11.395
An ž ur ,Iaz;-j
7,626
Angora"
21.840
Rozman,kos
J 1,212 .
13.104
26,499
Podjetje 4ngo/ra" je pod pl.nom zaradi pomanjkanja volne,
a je kljub temu-njegova proizvodnja "ir. 4 milj one višja kot je bila
leta 1947 za vsa štiri podjetje, iz katerih je nastalo.
2!as zanima, ali spolnjuje našo lokalno gospodarstvo svojo
osnovno nalogo, t.j..da na eni strani dopolnjuje zvezno in republiško industrijo, nr drugi str:ni po da zadovoljuje široke potrebe
prebivalstva. Gotovo lahko pritrdilno odgovorimo na to vprašanje.-,
čeprav je še veliko pomanjkljivosti p r i našem delu in bode potrebni še mnogi napori,preden bo naš J lokalno gospodarstvo v celoti
zadostalo vsem potrebam mesta. Samo dejstvo, da so mnoga naša podjetja vključeni v republiški plan in da svoje plane dosegajo ter
jih .preje
,presegajo, da proizvajajo množino novih proizvodov;
niso proizvajala, potrjuje pravilnost naše ugotovitve
::

Splošni tskmovajni duh. ob priliki mobilizacijo vseh sil
7,a izpolnitev plane do 29.novembra je zajel tudi delavske kolektive mestnih podjetij. 24 večjih podjetij je doseglo in, nekatera tudi presegla £>lan do tega dne. Slabše uspehe so p o k l a l a rajonska podjetja $ čemur je vzrok del-ma na samih rajonih, predvsem
zaradi pomanjkanja sposobnega vodilnega kadra, deloma pa dejstvo,
da je naš 10 dajal psra premalo pomoči rajnom. Kljub temu je 54$
• lokalnih podjetij dosegi* plan do 29<• novembra in jih samo 12 ne
bo doseglo plana do kcnca leta zaradi pomanjkanja surovin- Globalni plan po količini in vrednosti pa bo presežen.
Kot važna naloga se postavlja pred naš LO razširitev mreže
malih obr+nh in uslužnostnih podjetij, za kar bo moral dajati vso
pomoč rajonskim in krajevnim ljudskim odborom, ki imajo predvsem
nalogo, da ustanavljajo taka podjetja.
Danes imamo'v Ljubljani 1772 privatnih obrtnikov, od katerih jih je 90$ vključeno v obrtno--nabavno XK prodajno zadruge.
Poleg toga imamo organiairanih v obrtno-proizvajalnih zadrugah
535 produktivnih članov. Stavile privatnih obrtnikov se je _i-.ižalo od začetka leta do danes za 323, od katerih jo bilo 63 nacionaliziranih, 231 pa je bila odvzeta v večini primerih zaradi špeku
lacije obrt. Čeprav to znižanje ne pomeni dejansko visoko število,
ker je velik del teh podjetij prešlo v državni sektor, vendar sedanje stanje obrtniških delavnic v nobenem primeru ne moro zadovoljiti naraščajočih potreb mosta, Predvsem velja tc za razne servise,
ki naj bi razbremenili našo ženo pri gospodinjskem delu in ji omogočili, da se vključi v proizvodnjo.
Danes, ko gradimo socializem, za katerega žrtvuje največ
delovni -človek.; je naša prva skrb, da rešimo vsa vprašanja, s kate-»
rimi bomo omogočili našemu delavstvu čim boljše življenske pogoje.
Reševanje teh naloft zahteva sodelovanje najširših ljudskih množic
in kontrolo od spodaj. Zaradi izredne važnosti teh problemov je potreba*, da jim posveča ljudski odbor kot celota posebno pozornost,
če hočemo vsaj v mejah možnosti rešiti vprašanje preskrbe, družbena
prehrano, stanovanjsko vprašanje itd., če hočemo odpraviti vse napake in slabosti, ki s? po teh vprašanjih najbolj pereča, ker direktno zadevajo človeka. 10 je vlagal velike napore za reševanje
teh problemov in1 je gotovo, da je imel pri tem tudi uspehe. Ne moremo -podcenjevat ! n.pr..dejstva, da smo uspeli obvladati skoraj
vso trgovinsko in gostinsko mrežo bivših privatnih lastnikov, kljub•pomanjkanju strokovnega kadra, ki bi tudi politično odgovarjal.
Dovoz mleka 5 ki nam je povzročal vsako let« težave, smo letos dvignili na predvidenih 8 miljonov litrov do konca leta, dočim je ¥il
dev&z prejšnja leta mnogo nižji.(1945 - 3>5 milj. litrov, 1946 5 milj. litrov, -1947 - 5.2 milj. litrov mleka). Preskrba z drvmi
je do danes krita 86$-no,kljub t e m u , aa je LRH znižala svoj plan
dobave Ljubljani ze 40$ in nam dolguje Še 50.000 m3 drv. Plana odkupa feo bili Izvršeni za isira žito 125$, za živino 97$, za krompir
100$, čeprav jo bila plan odkupa krompirja letos izredno visoko
postavljen. Ob priliki akcije za odkup prašičev, kjer je šlo predvsem, za to, da se odvzamejo prašiči bogatim kmetom, ki so z njimi
špekulirali,smo presegli plan. Na področju družbene prehrane smo
tudi dosegli znatne uspehe, saj imamo danes 124 raznih menz, delavsko-uslužbenskih restavracij, raznih domov z menzami itd., kjer se
hrani nad 20.000 abonentov, poleg tega pa nam je uspelo izboljšati
hrano zlasti v delavnko-uslužb anskih restavracijah ter zvišati njeno kalorično vrednost.
Vsi ti podatki dokazujejo, da smo letos dosegli znatne
uspehe po vprašanju preskrbe. V garantirani preskrbi sta danes
kritična samo dva jtrtikla: meso in maščoba; slednja zaradi ustavitve uvoza iz Madžarske. Vprašanje maščob bomo rešili z razbijanjem svinjereje, predvsem v državnih podjetjih in zadrugah, h čemur
i smo tudi pristopili. Problem mesa pa bo tre"ka rešiti začasn*' s
pospeševanjem roje malih živali.

Ob doseženih uspehih se n • smemo uspavati ter moramo kritično preglede ti n.še dol o in na osnovi ugotovitev p .staviti bodoče naloge. 0 raznih pregledih j... bilo ugotovljeno., da se niso
dostavljala mesečna trob ovan j a , vslod Česar so nastajali pri artiklih garantirane preskrba enkrat primanjkljaji," drugič pa z- loge
pri distributivnih podjetjih. Septembra meseca je bilo na ta način
1,000.000 kg krušne moke več, dočim jo je manjkalo oktobra meseca
nad 42.000 k g . Pri izdaji izrednih nakazil ni dovoljne kontrolo.
Viški iz fonda garantirano presrkbe se večkrat trošije kot prosti
viški, namesto, da bi se uporabili za naslednji mesec. Ugotovljene
so bile tudi razne zlorabe, kot je n.pr«. peka kruha pod predpisano
težo, v klavnici? v gostilni "Souiol" itd.-., ki so posledica nezadostne kontrole nad uslužbenci nafiih podjetij? Da bi se uvedel red v
preskrbi, bomo morali najresne jo pristopiti k odpravljanju omenjenih in sličnih napak, nepravilno pa bi bilo misliti, da bomo samo
"z odpravo teh napak rešili vprašanje preskrbe. To vprašanje jo treba reševati predvsem tam,-kjer so prehrambeni izvori, t.j. na vasi.
Problem preskrbo je tesno povezan z dvigom poljedelske proizvodnje,
vsled česar bo treba energično pristopiti k izboljšanju de].a na naših mestnih ekonomijah, predvsem pa h krepitvi zadrug in misliti
na osnovanje obdelovalnih'kmetijskih zadrug, Osnove tem zadrugam
•bi lahka tvorile zadružne ekonomije, ki se formirajo pri KZ* Pri
tem je treba pobijati tendenco, dr. ee bavij o kmetijske zadrugo
skoraj izključne s trgovino, namesto da bi bil predmet njihovega
poslovanja pospeševanje poljedelske proazvodnje ter bi prepuščale
trgovino državnim gr o s.i s t.a enim podjetjem. Zaradi vse močne j Segel
odpora kulakav proti prodiranju socializma na vas, bodo morale
kmetijske zadruge odigrati važno vlogo v borbi proti ostankom
kapitalizma. Pri tem pa morajo biti prav ljudski cdbori tisti,ki
dajejo vso opero zadrugam's tem, da nudijo na eni strani vso pomoč pri organizaciji zadrug, na drugi strani pa, da z ukrepi na
osnovi gospodarskih uredb bije jo kulaškke elemente
Druga prav tako važna naloga, ki steji pred 10 je reševanje
problematike stanovanjske politike. Priznati moramo, da nar: tem
sektorju dela 10 ni imel tistih uspehrv, kot na ostalih sektorjih,
to pa predvsem zaradi tega, ker niti obstoječi stanovanjski fond,
niti vložene investicije i:L0 v gradnjo stanovanj ne morajo dohajati naglega razvoja mesta« Kljub vsakodnevnem ogromnem delu poverjeništva za stanovanjske zadeve z raznimi utesnitvami in zamenjavami stanovanj , nam ne uspe vsaj delno rešiti stanovanjsko krizo.
Izdatno uspehe po tem vprašanju bomo dosegli šele tedaj, ko bodo
pristopila vsa podj tja in ustanove na področju Ljubljane h graditvi stanovanj za svoje delavce in nameščence *
Kljub vsem t^m težkočam pa smo uspeli v zadnjem času doseči
nekatere usgehe, ki jih ne smemo prezreti, predvsem aaradi njihovega političnega efekta, Nedavna akcija uperjena proti neproduktivnim in špekulantskim elementom, ki zasedaje' razkošna stanovanja v
centru mosta, je ponovno pokazala koristnost, ki jo nudi tesno
sodelovanje oblastvenih organov s množičnimi organizacijami« Zbiranje podatkov teh elementov je bile.poverjeno najboljšim predstavnikom delavskega razreda, ki so-odkrili veliko število parazitov,
ki jih je treba izseliti na periferijo ali cel; iz nestac Čeprav s
to akcijo ne moremo likvidirati stanovanjskega vprašanja, bomo vendar dosegli, da se bo ob doslednjom izvajanju te akcije in s sodelovanjem sindikalnih organizacij znatno spremenila strukturo, prebivalstva v mestu, n..mreč tako, da bodo zasedali večja in udobnejša
stanovanja tieti, loi največ doprinašajo k graditvi sicializma, Drugi način, ki omogoča pravičnejšo distribucijo stanovanj",je sodelovanje sindikalnih podružnic in rajonskih stanovanjskih r^tkrentov
na konferencah, na katerih skupno rešujejo predloge
dodelitev
stanovanj poedinim Članom sindikata«
r

Tovoriši odborniki; TT tem referatu še od daleč ni zajeta
ve ~ dejavnost 10. Ha eni strani bodo obdelali vprašanje plana,
gradenj, lokalnega gospodarstva, zdravstva, socialneg: -skrbstva
r

itd, dragi člani I s vršila--; ga odbora, na drugi strani pa j.-. potrebna*
da so ostalih vprašanj do talno diskusija, pa naj bodo to vp-r, sanja
šolstva, verouloa, prosveto in kulturo. V svojem referatu sem nakazal
predvsem tiste probleme, ki se dnevno postavljajo v naših množicah,
kot'najbolj perečo vprašanja. To pa ne pomeni, da ostalih problemi niso važni, še posebno zato, ker sa v naši državi na moramo zamisliti uspešno izvrševanje osnovnih nalog graditve socializma, na
da bi pri tam rešili tudi vse ostale naloge. V tem smislu in v zvezi s problemi, ki sen jih samo nakjfe&l, je potrebno, da diskusija
dopolni referat„
Za uspošn'3 izvrševanje nalog, ki se postavljajo pred'ljudski
odbor mesta Ljubljane, se m i zdi potrebno podčrtati še tri stvari:
Brez pravilne rešitve vprašanja kadrov upravnega ter gospodarskega
aparata si ne moremo zamisliti uspešnega dela pri izvrševanju naših
nalog« Tega si je 10 v polni meri zavedal,.ko je izdal ukrepe ^za
pravilno usmerjanje kadrovske politiko. S postavljanjem vodno novih
nalog pred ljudski odbor> je potrebno misliti n\ n o v v kadre in strokovni in politični dvig obstoječega kadra ter v zvezi s tem na pravilno razmestitev oziraje se na nj egovo usposobij ono31
Pri tem
pa no smomo izpustiti iz vida važnost evidence nad kadri, k i nam
daje jasno sliko o razvoju in delu slehernega nameščenca- La bi zadostil vsem tem nalogam je 10 pristopil k organizaciji evidenco in
vpeljal VoČje število tečajev, preko katerih bomo dvignili strokovno
sposobnost ter predvsem is vrst delavstva uvajali nove revolucionarne kadre v dalo pri. državnem aparatu.
Drugi problem, ki j.e prav tako povezan z izvrševanjem nalog
LO je problem njegove organizacijsko strukture. Naloge, ki so se
pojavile prod .TO v teku zadnjega'leta, so narekovale osnovanje mno-'
gih novih'poverjeništov, vendar pa ta proces - razčlenjevanje delokroga p vedno novih sektorjih dela ni zaključen, novo p-trebe, ki
se p' ••-"•.-vvljajc pred nami zahtevajo nova. organizacijske ukrepe. Tako
danes povorjeništvo za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstva ni
več kos vsem problemom spričo njih dnevnega naraščanja,- Zato se je
pokazala potreba, da se oddoli reševanje vprašanj ljudskega zdravstva o socialnega skrbstva ter osnuje dva samostojna p o ve r .1 e niš t VQ .
V skladu 3 novimi navodili in uredbami o organizaciji LO, smo žo
j3snqvili_kon±rolna komisijo pri KLO ter pristopili k podrobni isde• •
lavi organizacijske strukture IG,
Kot posebna organizacijska oblaka LO, ki povezuje organe
ljudske 'oblasti z osnovnimi množicami "-^ih navezuje na delo njihove
oblasti - so _zbori volivcev. Prav to vprašanju smo v veliki meri
zanemarili,vsled cesar nase delo ni doseglo tistih u.vpehov, ki bi
jih sicer moglo- Vršili so se zbori volivcev .po rajonih, ki pa v
prvi polovici leta niso imeli pravih uspehov, deloma, ker so bili
slubo pripravljeni, deloma pa zato, ker- so bili sklicani za ves
odnosno pol rajone ter je bila udeležba skrajno slabo tako, dr niso
bili niti sklepčni* Boljši uspehi so se pokazali v drugem polletju,
ko smo pričeli sklicevati volivce po njihovih vcl.ivn.ih enotah, kar
je omogočalo številnejši obisk tor plednajšo diskusijo. Ker izvira
ljudska oblast iz ljudstvo, in ker so vsi ljudski odbornik:', izvrševalci volje ljudstva, sme dolžni, da pred njim polagamo račun o
našem delu,: Predvsem to nas jo-* vodilo, ko smo so odločili za sklep,
o sklicevanju zborov volivcev, na katerih bo vsak odbornik na svoji
volivni enoti polagal obračun dele MLO in prenašal sugestije in
kritiko množic na 10.. Da bi pa odborniki megli zadovoljivo izvršiti
to delo in prikazati svojim volivcev stvarno stanje problemov na
področju mesta Ljubljane-; je nujno potrebno, da sleherni odbornik'
spozna delo MLO ter da stalno vzdržuje stile s poedinimi člani 1 0 .

Tovariši ljudski odborniki i § takim odnosom do našoga .kLO
bomo upravičili zaupanje, ki nam ga je dalo ljudstvo pri volitvah.
Kakor ne moremo naših vsakdanjih nalog odvojiti cd petletnega
plana, tako so tudi dolžnosti, ki jih imamo kot ljudski® odborniki,del obvez.v sklopu vseh nalog našo petletke»
Tov. Pleško Srečko:
Tovariši 1 j udeki> odborniki 2 Tovariš tajnik je v svojem referatu govoril o delu celotnega LO po vseh resorih ter tako tudi
o napakah in uspehih tega d e l a .
Ker je v celotnem gospodarstvu LO proizvodnja in uslužnostna dejavnost eden izmed najvažnejših in na jobširnejših področij
dela, hočem v svojem poročilu podati konkretnejšo sliko o tjm delu,dosedanji razvoj, problematiko, o uspehih in neuspe^hih,. njih vzrokih in ukrepih - za uspešnejši nadaljnji razvoj n::sc lok rine industrije in obrti.
Važnost se izraža v tem, da predstavlja v odnosu do vsedržavnega plana - po svoji specifični vlogi in pomenu - njegov sestavni
del tako po količini, kot še posebno v.kvaliteti. S tem pa se hkrati
daje tudi ekonomsko bazo sami upravni dejavnosti LO za dvig kulturne
in življenske ravni delovneg človeka, dajo LO kot organu oblasti
perspektivo njegovega razvoja.
Poleg materialnih in kulturnih dobrin •- kot rezultat gospodarske dejavnosti - po pomeni družbena akumulacija gospodarskih
podjetij važen doprinos v proračun LO, v katerem sestavu vedno bolj
zamenjava dohodke iz fiskalnih dajatev in daje možnost finansiranja kapitalne izgradnje družbeno koristnih napr.;v in ustanov? kar
pomeni realizacijo vseh nalog, postavljenih pred L O .
Primer: Doprinos v proračunu LO v letu 194-7 je znašal 100$,
1948 - 162$ in predvidoma v letu 1S49 - 219$.
Širina in obseg dela ni samo v tem, da LO preko svojih gospodarskih poverjeništov neposredno opravlja svoja proizvodna in
uslužnostna podjetja, ampak s svojimi funkcionalnimi in regulatornimi nalogami neposredno vodi in nadzira gospodarsko dejavnost tudi
zadružnega in privatnega sektorja. Tako ima v okviru vseh tehfcstrok
KLO 53 proizvodnih in uslužnostnih podjetij, Rajonski in Krajermi LO
35 - Združenje vojnih invalidov 8 - - produktivne zadruge 6 - privatni
sektor 1674. Čeprav izkazuje privatni sektor tako visoko število
obrtnih in uslužnostnih podjetij, je v tem primeru kapaciteta in
vrednost proizvodnje državnega sektorja neprimerno višja, Tako pomeni skupno število 1776 proizvodnih in uslužnostnih podjetij pod
neposrednim ali posrednim vodstvom in nadzorom LO zelo veliko prob l e m tično in odgovorno nalogo, ki izvira prav te pestrosti in obširno sti.
Tako obširno in pestro delo pa jo-nujno zahtevalo organizacijskim sprememb, če jo hotel LO uspešno reševati problematiko in naloge vsega lokalnega gospodarstva na .področju mesta Ljubljane.
Zato smo v tem smislu tudi sprejeli n a prvi Je tošnji skupščini moseca aprila sklepe, ki so se od takrat
pa do danes v praksi izkazali kot dobri in pravilni.
Z razdelitvijo nekaterih poverjeništev in organizacijo
novih se je vzporedno izvršil tudi prenos podjetij po resornih pover jeniŠtvih. Tako je tudi druga - dodatna nacionalizacija - potekala uspešno prav radi tega, ker so bila vsa naša poverjeniotva
organizacijsko in tehnično pripravljena ter dovolj močna, da so
takoj prevzela nacionalizirana podjetja ter z dvigom proizvodnje
v teh podjetjih pokazalo 3vojo sposobnost. Za tem se je pokazala
potreba, da se tucii podjetja družbenih sektorjev, ki so bila d^
takrat-vezana v celoti na poverjeništvo za obrt in industrijo,
opredelijo in vertikalno vežejo na resorna poverjeništva, ne tolike
radi funkcionalnih poslov, kot pa radi operativnosti, kot n.pr

planiranje, vključevanje v planske naloge, razdeljevanj j materiala,
evidenca itd., kar vse so lažje in uspešnejše reševala ta poverjeniStva, v katerega sestavu so bili eovrstni strokovnjaki in podjetja.
Mislim, da jo bila največja pridobitev po reorganizaciji
pov-rjeništev v razvojnem pogledu ta, da so. iz prvotnih funkcionalnih organov in funkcionalnega odnosa pri reševanju vseh gospodarskih
nalog naglo postajalo operativnejša. K t^mu jih je prisililo povečano število lastnih podjetij, vprašanje njih vodenja in r-zvoja, k a k a
tudi regul rni posli v odnosu do ostalih družbenih sektorjev,
Do tedaj jo Še v precejšnji meri veljal princip upr-vljati
zgolj obstoječa podjetja, ki pa se je vzporedno s povečanjem operativnosti^ p o ver joništev umaknil principu, d-., je nujno potrebno razvijati obstoječa podjetja, njih^ proizvodna sredstva, razširiti materialno bazo iz lokalnih virov surovin in pristopiti k organizaciji še
novih, kjerkoli so ze/to podana pogoji in potrebe 0 Vse to nam najbolj konkretno potrjuje razvoj in organizacija novih podjetij, ki jo
opazimo skoraj v vseh naših gospodarskih poverjeništvih.
Na eni strani je tako široko področje dola LO zahtevalo
precej obširen aparat, ki raste vzporedno z rastjo naše gospodarsko
dejavnosti, na drugi ptrani pa.moramo razumeti to, da stari aparat ni
imel za to delo pravega odnosa in razumevanja ter smo ga morali zaradi
tega skoraj v celoti razbiti, v kolikor pa je ostal - Čeprav predstavlja v celoti le neznaten del - pa se je težko privadil temu delu.
Na drugi strani pu pomenijo vse te gospodarske naloge za
novi aparat še razvojni problem, kar-ni čudno, saj večina toL ljudi
predstavlja v veliii v:čini nedavne delavce'in kmete, ki jim stari
družbeni red ni del možnosti razvoja in izkušenj, ki pa vendar iz
dneva v dan raste in vse uspešnejše rešuje te probleme,
3rez dvoma marsikdo hote ali nehote vpraša, zakaj tako velik
aparat, aparat, ki ga stara Jugoslovanska občinska uprava ni imela *
Res je, da ga ni imela, r-s pa je tudi, da ga ni mogla imeti, ker ji
je za'to manjkalo ekonomske osnove, odnova v lastni gospodarski dejavnosti, v kolikor pa je ta obstojala, so isto predstavljala le nekatera komunalna podjetja v ožjem smislu.
Nalogo in perspektive dela take stare občinsko uprave, niso
izhajale iz materialnih,prosvetnih in kulturnih potreb ljuostva' in za
ljudstvo, ampak je le ta predstavljala vladajoči razred izkoriščevalcev, njeno delo pa delo proti ljudstvu. V tem pa je tudi bj.stvena
razlika v delu, vlogi in pomenu našega LO in njegovega gospodarstva,
čigar podjetja predstavljajo družbeno lastnino v službi za interese
ljudstva.
V tem prvem delu poročile sem pokazal ne splošno vlogo ce~
letnega gospodarstva, predvsem njegov proizvodnji in obrtni del.. Ker
je ta del najmočnejše :ajet v povorjeni&tvu za obrt in industrijo,
hočem s tem pokazati njegove osnovne probleme, napake in uspehe in
perspektive razvoja, skratka njegovo delo, ki v bistvu karakterizira
tudi delo in probleme ostalih gospodarskih peverjeništev..
Obseg in delo poverjeništva se h e Izraža samo v splošnem
usmerjanju in nadzpru zadružnega in privatnega sektorje, amp-k je težišče njegovega dela v operativnem pogledu, predvsem na neposrednem
vodenju lastnih podjetij, pc številu 22 z 47 stranskimi obrati.
Prvotno je poverjeništvo direktno vedilo svoj, podjetja, s prehodom
nekaterih republiških podjetij v sklop 1.1L0 in posebno šo s prevzemom
velikega števila n a c i o n a l i i r a n i h podjetij pa se je pokazala potreba,
da se za uspešnejše vodenje teh podjetij formirajo uprave kot neposredno operativni organi. Tako imamo danes kovinsko, papirno in komično.,
lesno in tekstilno upravo lokalne industrije«.
Naše stališče, da proizvodna podjetja v rokah privatnih lastnikov izkoriščevalcev - ne morejo služiti interesom skupnosti, se jo
pokazalo prav ob priliki ne.cion. lizacije. Na splošno so bila ta podjetja komaj 10 do 50$ izkoriščana,no .morda za to, ker ne bi i.uielo

dovolj dola ali d. lovno silo, ampak šoto, ker jim jo prcis.voc.nja
tudi v takem obsegu s ppiioSjo špekulacij in lažnih kalkulacij
prinašale radostne dobičke za njih lagoanc življenje. Zato tudi
ni slučaj, da smo skoraj v vseh teh podjetjih naleteli n_ skrajno
slabo urejeno knjigovodstvo, v mnogih - primerih pa ga niti ni. bilo,
ne za --to, ker bi ne poznali zakonov ali ne bili sposobni vouiti. g a ,
temveč zato, ker so tudi s tam hoteli onemogočiti dosledno .' ontrolo
poslovanja njihovih podjetij. Ugotovili SLO tuai takšne primere,da
je 1.stnik tovarne rolet Bornih priračunaval k ceni izdelkov 10$
kot izplačilo akviziterjem, čeprav naročil ,brez akvizit^rjov niti
izvršiti ni mogel, in drugi printer podjetja za izd:lavo mlinov in
mlinskih kamnov, katerega lastnik Kramar jo na račun naročenih isdeaov samih privatnikov - kmetov, prejel skorčj 1 mil j on dinarjev, ob
nacionalizaciji pa v podjetju, ni bilo ne denarja,
ne matjrf.rla, ne
1
izdelkov..
Prav smo imeli tudi zato, ker oi"..o že po kratki dobi upravljanja teh podjetij beležili uspehe v dvigu proizvodnjo in produktivnosti dela ket n.pr. "Torbica" 1 0 0 $ no ~ Lazar 30$-no - Holeta 5^$-no
itd.
Spričo takšnega stanja in razdrobljenosti nacionaliziranih
^ odjetij , smo
poleg formiranja uprav šli istočasno tudi v upr.:vn;.
1
ali dejansko združevanje po značaju enakih podjetij , T .a.o smo na
eni strani občutno znižali upravno stroške, na drugi strani, p, jih
organizacijsko zelo okrepili, tako da danes ne zaostaja je za našimi
prejšnjimi podjetji, nekatera pa že celo prekašajo, kakor n.pr•
-'Torbica- , ki je v pogledu organizacije (norme, brigadni slsteu dela)
najboljše podjetje.
Pristopamo že tudi'k dejanskemu združevanju podjetij, zato
v tr namen žo vršimo adaptacijo in prourojevanjo novih prostorovTeko boste že v januarju dejansko združena v strojno podjetje bivša
podjetja ICramar in Brcar, v Angora bivša podjetja An ž u r , Rozman in
Lazar, ZL.gr; dn j a nove tovarne "Uhitas, bodo v njeni prvi fazi, t . j .
livarni
združene livarne bivših podjetij
i;
, : že v februarju leta 1949,
,:
Unitas , "Zvon" , "Alumi 1 "in Rupena Lutz " do konca leta 1349 pa tudi
vsi ostali o d d e l k i teh podjetij. Prav tako bo predvidoma
nos Jca februar1
ja 1949 stekla n o v 'tekstilna tovarna ''VoJ.nonka ' v bivših prostorih
tovarno "Kune" v strri Cukrarni, opremljena s taaczvanimi "rašul"
stroji, zbranimi na različnih kr: jih Slovenije, čeprav že zarjaveli,
ker po osvoboditvi še niso obratovali, pa bodo vendar v kratkem
služili skupno ti.
Vsa ta dela, razen tovarne " U n i t a s , s o izven planska dela,
za katera so je pokazala potreba šele po nacionalizaciji in-jih zato
no zasledimo v našem petletnem investicijskem .planu.. Da pa smo k temu
pristopili, eo na eni strani to zahtevale nujne potreb-, na arugi
strani pa samoiniciativno iskanje materiala in mobilizacija lastne
delovne silo, pri čemer so se posebno izkaze-li delovni kolektivi
prav teh zainteresiranih podjetjih, v želji, da čimprej pridejo pod
novo streho v neprimerno ugodnejše pogoje dela,.
Vsa ta nova oz, preurejena podjetja, pa ne pomenijo samo
organizacijskih izboljšav in ugodnejših pogojev dola. ampak bodo
prev preko teh pogojev in z istočasno izboljšanimi in preurejenimi
stroji in strojnimi napravami, izvršenimi v 1..stilih podjetjih, mnoge
doprinesla k dvigu proizvodnje in produktivnosti dela pa t)idi kvaliteti samih izdelkov. To nam najboljše dokazuje primoi, da bo nova
livarna podjetja "Unitas pri isti delovni sili proizvajala naujmenj
50$ v e č , pa vendar z mnogo manjšimi napori delovnih kolektivov kot
doslej .
Takšen razvoj naših podjetij hkrati izpodbija mnenje nekaterih, da pomeni lokalna industrija zastarelost in neorganiziranost >
nasprotno tudi lokalna industrija in obrt moreta z izpopolnitvijo,
organizacijo in mehanizacijo dela zasledovati socialistični princip
gospodarstva, t.j. dvigniti proizvodnjo in kvaliteto ter z istočasnim zniževanjem proizvodnih stroškov poceniti izdelke in usluge, s

tem pa-dvigniti realno mezdo, k-r pomeni stalni dvig živijonskega
standarda. Sato bomo morali tuai v lok 'lnsm gospodarstvu, predvsem
p... v njegovih proizvodnih in uslužn; stilih podjetjih še resnejše, pristopiti k stalnemu dviganju iz dosedanjo zaostalosti k višji tehnični
in organizacijski stopnji.
idLslia, da je v takem pristopanju k reševanju težav in
razvijanja podjetij istočasno tudi garancija, da bomo noč petletni
plan ne samo dosegli', • ampak tudi presegli.
Če jo bilo vse dosedanje delo poverjeništva v odnosu do l a h nih podjetij več ali m-.nj uspešno, pa so to v odnosa do gospodarstva,
oz. podjotij rajonskih in krajevnih ljudskih odborov ni pokazalo.
Naša ožina v tem pogledu kaže, da smo se premalo zavedali pom-na
dejavnosti rajonskih in kr.. javnih podjetij kot neločljiv sastavni
del celotnega lokalnega gospodarstva Ljubljane in s tam v zvezi dajali prem; lo konkretno pomoči pri organizaciji vseli vrst obrtniškousluŽnostnih delavnic, ki bi na eni strani služile vse večjim potrebam po izvrševanju uslug in reparatur, na drugi strani pa bi rastla
in predstavljala ekonomsko b a z v nadaljnjem razvoju gospodarske
samodejavnosti 10, v pogledu akumulacije pa tudi podprla ta razvoj.
Zla splošno ugotavljamo, da so se RLO in IGuO kot organi
oblasti v zadnjem letu zelo dobro razvijali, vendar pa toga razvoja
ni v takšni mori opaziti v razvoju njihovih gospodarskih podjetij.
Za te zaostalost je treba iskati vzroke tudi v LO. s.mom, ker svoje
gospodarstvo Še vedno v precejšnji meri prepuščajo posameznim upravnikom ali drugim poedincem in se tako premalo obravnava in vodi s
strani L^ -kot celote in gospodarskih pover jhikov še- posebej. To
ravno kaž-^.o nekateri primeri slabega stanja v podjetjih, posebno
v kvaliteti izdelkov. Take so- nekot ero napake, ki jih je v tem pogledu /ILO, danes pa jih ponavljajo tudi RLO in KLO vendar smo lahko
prepričani, da bodo ti LO trenutne s^La^osti, ki izvirajo iz neizkušenosti, uspešno _remagali, kot so to znali Me v mnogih drugih priv
\ m e r i h . Sicer p inivijativnost, ki so jo pokazali v zadnjih mosečAh
pri organiziranju novih obrtno-uelužnostnih delavnic, to mnenje potrjuje.
V celotni obrtni proizvodnji in uslugah zavzemajo po osvoboditvi organizirane proizvajalne zadruge vedno vidnejšo vlogo, ki
ni samo v tem, dc predstavlja zadružno organizacijo višjega tipa, -i
jo najbližja državnemu sektorju. Dosedanji« njihov razvoj in obseg
n:mreč kaže, da bodo v nekaterih strokah kmalu prevladovale po kapaciteti v odnosu dc privatnega .sektorja.
Teko im-vmo danes 6 produktivnih zadrugo in sicer:
proizvajalno zadrugo čevljarjev s 188 člani;
prpizvajalno zadrugo oblačilne stroke s 153 člani;
proizvajalne zadrugo usnjene galanterije s 56 člani;
proizvajalno zadrugo mizarjev s 53 Člani;
proizvajalno zadrugo slikarjev in pleskarjev z 68 člani;
proizvajalno zadrugo parketarjev z 12 člani«
V letošnjem lotu se je n; novo organizirala le ena, vendar
je njihov velik razvoj beležiti predvsem porastu Članstva, ki je pri
tekal predvsem iz priv. t ne ga sektorja'- linogo uspehov in napredka so
pokazale te zdruge v t.konični in organizaci1ski izpopolnitvi, v uvajanju norm in kvalitete.dela, tako, da jih smemo- d. ti v marsičem za
vzgled našim državnim podjetjem.
Tak primer brez dvoma predstavlja produktivna zadruga oblačilne stroke,tako v pogledu organizacije, kvalitete dela, uvedbe nori?
posebno pa z masovno akcijo pravega eocialastičnega tekmovanja med
posameznimi njenimi podružnicami,-. Slabost teh zadrug, ki se je preteklo leto kazala v tendenci^č-im, več ji centralizaciji in celo k razvoju v i n d u s t r i j o s e je brez večjih težav odpravila, To vidimo^prai
v letošnjem letu, ko pristopaj'"* k decentralizaciji, k organizaciji
nevih podružnic na teritorialnem principu, ker je edino pravilno.

*

Odnosi med. pover jeništvon' in privatnima' dolovniuJ. obrtniki
30 Sv- v letošnjem lotu občutno i z b o l j š a l i K o govorim, o odnosih, mislim s tja odnose do pr.vega delovnega obrtništva ; ki sc mu današnje
družben j spremembe,ne samo osigir; le- obstoj, ampak tudi njegov nedaljni
razvoj ? pa .je vend.r z nezaupanje), gledal na ljudsko oblast in njene
ukrepe.. To nezaupanje j'c bilo bre : dvima delo sovražne 1 propagande,
katere nosilec je bil oni del "ta.. :o svo.no ga obrtništva ', ki so je s
tem nazivom le skrival za pravim delovnim obrtnikom, dejansko, pa je
predstavljal tipičnega špekulanta z vsemi kapitalističnimi -vrlinami".
Take primere opažamo še danes, Zato pa bo treba prav proti njim še
nadaljnjo in najostrejše borbe, K izboljšanju odnosov so mnogo pripomogli masovni sestanki z obrtniki, na katerih so se pereča vprašanja razčistila.
Trdnejša in stalna organizacijska povezanost pa je ne stala
s tem, ko smo s pričetkom letošnjega lota ob pomoči iniciativnega
zadružnega odbora za Slovenijo pristopili k organizaciji "Obrtnonabavno-prodajnih zadrug" na področju mesta Ljubljane , in sicer po
značaju in sorodnosti strok. Tako imamo danes n a področju Ljubljane
organiziranih 20 nabavno-prodajnih zadrug,v katerih j o* .vključenih že
nad 90$ obrtnikov in preko katerih vršimo vključevanje v plan, razdeljevanje materiala ter
vso ostale posle,, mnogo uspešneje kot prej.
5
Ako glodamr ? celotno obrtniško dejavnost na področju mesta
Ljubljano s stališča njenih potreb, lahko ugotovimo na splošno veliko
pomanjkanje obrtnih delavnic vseh vrst, kakor: oblačilne, obutvene,
instalacijska, razne reparaturne pa še posebno.
To stanje je mnogokrat predmet velike kritiko s strani naših volivcev. Hapačno je mišljenje, da je vzrok temu le vključevanje
obrtništva v proizvodne naloge kot,dodatek zveznemu in republiškemu
planu, čeprav so je tc v letošnjem letu v precejšnji mori dogajalo.
V tem pogledu bo v letu 194*9 situacija mnogo obljša, ker so iz predvidenega plana obrtna podjetja izločena iz planske proizvodnje, S
tem pa kljub temu problem še ne bo rešen, ker so dejansko glavni
vzroki drugje.
V s i podatki nor. kažejo, da se je število obrtnih'obratov in
zaposlen- delovno sile po tej vojni občutno skrčilo, potrebe pa so
vzporedne s porastom prebivalstva L j u b i j m e zelo narastle. To je dejansko težak problem, ki mu bomo mor.li v bodočnosti posvetitimnogo
več pažnje c Predvsem pa bodo morali reševati ta problem rajonski
ljudski odbori in produktivne zadruge z organizacijo novih obrtnouslužnostnih delavnic, predvsem pa z boljšo organizacijo in mehanizacijo dela obrtniških uslug vseh vrste
V tej nalogi je hkrati podana široka porspektira gospodarskih
dejavnosti rajonskih in krajevnih r.lj.udskih odborov a
V nizu vseh navedenih nalog pa je v d e l u pov^rjeništva pomenil plan njegovih podjetij in izvršitev tega plana brez-dvoma njegovo neposredno in najvažnejšo nalogoc V borbi z- izvrševanje toga
piano, smo n .leteli na-mnoge objektivne težave, ki jih je bilo treba
premostiti, istočasno pa je borba za plan pokazala tudi mnoge subjektivno napake« ki go tako tudi po svoji strani v marsičem povzročale
še večje težave-pri izvrševanju, plana« Brez dvoma je v odnosu' do plana predstavljalo pomanjkanje surovin že takoj na početku izvajanje
tega plana največjo objektivno težavo- Material, ki b i moral prihajati
vzporedno s proizvodnim p l e n o m , je zaČ3l prihajati šele v mesecu februarju in marcu, v mnogih primerih pa celo v maju in juniju. To dejstvo je v precejšnji meri desorient-iralo nas vse, kor se je plan tako
iz dneva v dan spreminjal, operativno evidenco pa kot naj-;.očne j še
orožje v borbi za izvršitev plana praktično onemogočilo. To nas sicer
ni pokolebalc zato smo neoziraje se na post.vijeni plen uporabljali
vse mogoče in nemogoče surovine ter smo smatrali, do je v takšnih pogojih važno vsaj to, da izr blmo kapaciteto podjetij, čeprav sistem
dela poverjeništva, uprav in podjetij ni bil najboljši, ker se je v ber
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'rzii surovino izrodil,"v vsesplošno dispečšrsko službo, po smd uspeli
v prvem, poletju, da je plen v-glavnem po vseh podjetjih izvajal
ver.j fin.nčno, z izboljšanjem situacije v drugem polletju,
lahko
danes že ugotovimo, da bo pl„n z: leto 1948 dosežen, v mnogih podjetjih p;; tudi visoko presežen.
i.apaka v odnosu do plana
s 3trrni. uprav podjetij je bala od
1
vsega početk t a , da so sneti li postavljeni plan že za maksimum,
ne pa da je ta plan šele začetek žive in konkretne borbe s strani
celotnih delovnih kolektivov, ki bi morali biti seznanjeni s tem
planom. Zato je razumljivo, da v t.kin primerih uprava podjetja ni
nogi:" pričakovati večje podpore, iniciative in predlogov s strani
svbjah delovnih kolektivov.
Tudi vpeljava norm, kot nepregrešijiv del v borbi za dvig
produktivnosti dela v naših podjetjih, je bila s strani naših uprav
različno spr jeta. Tam, kjer je uprava podjetja skupno s sindikalno
in partijsko organizacijo pristopila z vso doslednostjo k uvajanju
norm, sv* se že kaj kmalu pok.:-zali v proizvodnji v ioni rezultati.
To na., najlepše dok .zuje primer tovarne "Pletenina", Delavke, ki so
prišle v to tovarno istočasno ob združitvi nekaterih istovrstnih
podjetij s "Pletenino", so prinesle s seboj norme, ki so se v prejšnjih podjetjih že izvajale. Starj še delavke v tovarni "Pletenine"
so dejale, da so norme nerealne in zato neizvedljive. Hadi doslednosti uprave, partijske in sindikalne organizacije, ki je vztrajala
ne postavitvi teh norm, se je že čez neke j mesecev i:, kazalo, da so
te norme ne samo dosegljive, ampak tuai presegljive. končni rezultat
te doslednosti je bil v tem, da so se prvotne norme tekom leta že
večkrat povišale. Nasproten, slab primer pa nam kaže mizarsko podjetje "Praznik", kjer so uprava kot sindikalna in partijska organizacija ves čas zastopali oportunistične stališče in tako dopustili,
da so se zavestno nerealno postavljene norme prekoračevale 40, 50
pa tudi preko 10C$. Vkljub takšnemu odnosu pa so v uvajanju norm
kaže napredek.. Čeprav v začetku leta, razen nekaterih podjetij, podjetja na splošno niso imela vpeljanih norm, pa n a m podatki kažejo,
da je velik del podjetij tekom leta sprevidelo potrebo vpeljave
norm. Tako imamo danes vpeljanih v podjetju "Unitas" 4o$ norm,
Stavbeno iiizarstvo 4o$, Oprema 70$, "Pletenina" 90$, "Eežnik 74$,
"Lana" 64$, Kos 80$, Lc.zar 60$, "Torbica"88$ , "Kuverta" 61$,
•Karton"55$.
Znižanje polne 1. stne cene, h kateri so pristopila tudi
[naša podjetja, so v tem pogledu dosegla dobre rezultate. Tako lahko
ugotovimo, da so naša podjetja kot celota do 1 . decembra dosegla
100$ od planirane vsote, odvedl-a pa sc radi objektivnih težav le
95$. Treba pa je pripomniti, da podjetja niso pristopila k zniževanju polne lastne cene dovolj resno in dosledno, da bi izrabila vse
pogoje za to znižanje, zato je to znižanje le v redkih primerih zajelo tudi znižanje porabe pomožnega izdelavnega materiala. Uspeh
znižanja sloni tako predvsem na. porastu
uvajanja nore. in pa zbolj0
šanja delovne discipline, kot kožs! n»pr. ti podatki o izoostankih
od dela:
"Pletenina" v juniju
4.5$ - v novembru 1.8$
r "Lana"
"
* 2$
0.8$
_
Stavbeno mizarstvo
2.5"
0,8$
"TJnitas"
"
2.2$
«
1,3$
:tKuverta"
v
"
2.7 $
0,5$
kar dokazuje, da lahko z malo večjim trudom in odgovornostjo doseženo Še _nogo več o
Ko govorim o napakah in pomanjkljivostih pa bi bilo napačne,mi
da zato ni moglo biti uspehov, prav .odkrivanje in odpravljanje teh nnam je omogočilo, da so v izvre.vanju plana neša podjetja dosegla veliko uspehe. Tako je do 29.novembra od 22 podjetij 15 podjetij izvrcilo plan, kar dokazuje, če upoštevamo veliko pomanjkanje, materiala
v zasetku leta in znatno višje plane od ^leta 1947 , da so uprave in
celovni kolektivi teh podjetij dali od sebe vse napore za izvršitev
t s ga p I m a .

Delovni predsednik pc ve ve ljudske odbornike k diskusiji,
h kateri -n?j se prijavijo v Sašu odmora.
H diskusiji se prijav, jo: P o d b r e g a . r Srna,
P r e š e r n |5irko, N .c b c o Prane, S u h a d o l c
Anton,
N a g l i c
Stane, ICr a i g h o r Uroš, D r o b e ž Prane,
B r a v n i č a r
Dušan, Ž a g a r
Farni, D o b r a j c Leopold,
R a k a r Iva, F 1 e g a r Avgust, S t e p i š n i k
Vida,"
P r e t n a r
dr. Jože : G a b r o v š e k Jože, M a l e ž i č
Matija.
Delavni predsednik otvori diskusijo in imeni, da se k diskusiji lahko ogl sij o tudi ostali ljudski odborniki, ki se sicer
niso prijavili', ž*lo pa imeti kakšna poj sn. la k p o s-.mesnim referatom.
Že podana poročila, kakor tudi referata in diskusija sama, .naj služi
ljudskim odbornikom pri tolmačenju na sborih volivcev.
Tov? Podbru^far j^rna:
Tov« ljudski odborniki! Investicijski plen predstavlja v
vrsti naših planov tisti plan, ki kaže možnosti gospodarskega in kul- •
turnega razvoja posamezne države, republike ali okraja.
Po svojem namenu delimo pl n-investicij na: l) plan kapi,
talne izgradnje in 2) plan investicij v korist družbenega..standarda.
Osnovna naloga planov lokalnega gospodarstva zahteva dvig
življenskega s t n d a r d a in kulturne ravni prebivalstva. Zagotovitev
te naloge se kaše prav v strukturi, investicijskih planov, v njihovem
razmerju med investicijami v proizvodne in neproizvodne panogo To
r:zmeije je v planih lokalnega gospodarstva haš obratno, kot v zveznih
in republiških. V letošnjem lotu jo to razmerje v planu investicij .
za naše mesto znašalo 20.1$ za kapitalno izgradnjo in 79.9% za družbeni standard ter se je napram razmerju v letu 1947 povečalo za 7%
v korist družbenega standarda. Celotna vrednost investicijskega plana
za letošnjo leto je znašala 182 miljonov 859 tisoč din. Od tega zneska
je na vrednost investicij za kapitalno izgradnjo odpadle 28,235-^00.din, na investicije za družbeni standard pa din 154.624.000.~.d±
Znesek investicij za kapitalno izgradnjo smo razdelili.
1..) din 4,300.000.- za novogradnjo livarne podjetja "Unitas",
kateri znesek pa. je bil po izdelavi končnega projekta povišan še za
2,200.000.-, vpoštevejoč v njem tudi povišanje vrednosti opremo., ki
jo je zahtevala povečana kvadratura od prvotno planiranih 1 048 m2
na 1.490 m2 r
2o) Za živilsko proizvodnjo, smo planiraži 4,850.000.- za
gradnje in opremo zmrzov'.lnice na Lies t ni klavnici.
3-) Za področje kmetijstva din 4,369.000.- za gr dnjo doaa
delavcev na posestvu "Jesenkovo" , gradnjo svinjakov in nabavo plemenske živine. Navedeni znesek je bil tekom leta zaradi spremembe
načrta d^ma delavcev, s čimer so bo kapacitete doma lahko podvojila,
povišan za 1,791.000.- din,
4«) Za vzdrževanje in cestni in-promet predvideni znesek
din 9.216.000.- je bil tokom leta povišan še za din 3,137.000.-.
V navedenem znesku je "bilo predvideno :jza:
a) vzdrževanje cest . . . . . . . . . . »din
5,000.000*-n
b^ lahka tlake . .
1,742.000.c) tlakovanje Z a m i k e ve ulice
1,250.000.-/ .
H"
d) pločnike . " . . . . . , . .
494.000.e ) tlakovanje lkearykove ceste,
"
730.000.5.) Znesek7 , din 8 5 0 . j e bil predviden za adaptacijoP o o j e t j a "Vinotrg .
6.) 4-.650.001.- din za dograditev ljueske restavracije s
kapaciteto 500 opeb.'

• Od zneska za investicija družbenega standarda je odpadlo:
1») za gradnjo str.novr.nj 60$ ali din 109,121.0c0,~. 3 tem
zneskom smo predvideli dograditev stanovanjskih blokov v Šiški od
1t16 in dograditev bloka v Št.Vidu, s-čemer bi mogli dati na upor bo
427 novih stanovanj. Dalje smo predvideli novogradnjo blokov z:
ca 25"0 .stanovanj s skupno površino 33.OOO m2, katera dela naj bi
bila v letošnji® letu izvršena le v surov.m stanju.
•2.) Na vzdrževanje in eksploatacijo komunalnega gospod.rjonja je odpadlo 19.66$, ali 35,997.000.-- din in sicer;
a) za gradnjo III. cevovoda, položitev cevovoda na
Dolenjski cesti, izgradnjo in preiskavo vodnjakov v
' Klicah
8,329.000.-dd
b) za gradnjo komorne peči in dograditev.
destilarne v Kostni plinarni . . . . . . . 1,600.000.-- [
o) za vzdrževanje podjetja^snage
. , . • .'••• 9,000.000.- 1
d4 za gradnjo delavnico ECŽ
* 4,050.000.- '
/
o) za kanalizacijo na stanovanjski koloniji
v Šiški
.
v . 1,500.000.-.
Tudi navedeni znepek je bil t o.kom lota povišan na. 36,010.000.din.3.') Za zdravstveno dejavnost je pilo predvidenih 9,524.000.din za dograditev protitub-rkuloznega dispanzerja-in novogradnjo
Dečjoga doma. Zaradi spremembo načrta Dečjcga doma je bil tudi navedeni znesek povišan za 3*830.000.- din, v katerem znesku je upoštevana
tudi nabava opreme.
Po količinskih pokazateljih so bile posamezno naloge doslej
realizirano takole:
1.) Pri gradnji livarne "Unitas" bo plan izpolnjen do konca
leta predvidoma 75$-nc.
2.) Pri gradnji zrrzovalnice na kostni klavnici bo plan
dosežen le 34$~no, ker gre v tem primeru za objektivne težave glede
nabaVe specialne izolacije, ki tekom letošnjega leta ni mogla biti
uvožene iz inozemstva, niti jo še ni bilo mogoče izdelati v domači
proizvodnji.
3.) ha področju kmetijske dejavnosti bo:
a) plan gradnje doma delavcev na posestvu Jesenkovo do
konca lota dosežen 80$,
b) plan gradnje svinjakov b« dosežen ca 43$,
c) plan nabave plemenske živine bo do konca leta predvidoma realiziran 100$,
4.) član na področju vzdrževanja in cestnega prometa je bil
doslej izpolnjen,
a) na lahkih tlakih 74$,
b) na težkih tlakih 100$~no,
BE) na pločnikih 105$-no,
• d) na vzdrževanju 10C$-no,
5.) Plan adaptacije podjetja Vlnotrg" je že izpolnjen 100$.
6.) ITa področju gostinstva je plan za dograditev Ljudske
restavracije izpolnjen 81$.
Realizacija plana na investicijah za družbeni standard
pa je nasloanja:
l-a) w Plan gradbenih del na stanovanjskih blokih v
Šiški ®d 1-16 in Št.Vidu je po kvadraturi izvršen 100$, ni pa izpolnjen plan instalacij in obrtniških del. Z ozirom na to bo od planirano uporabne vrednosti plan realiziran le 47.5$-nc, to so pravi, da
bomo mogli do konca leta dati na uporabo le 203 stanovanj.
b) Plan gradenj v surovem stanju bo izpolnjen 15$--nc.
2) V komunalnem gospodarjenju je plan pri
a-) gradnji III. cevovoda količinsko presežen in znaša
115'i.

"b) položitev cevovod-, na Dolenjski cesti 85$,
o) preiskava in gradnja vodnjakov 100$,
d) plan investicij predvidenih v- kontni plinarni jo "bil
s cjisirom na doseženi afekt količinsko dosežen 100$,
vrednost pg lo 30$, kar moramo podčrtati kot poseben uspeh
e) plan investicij v eCS ž a dogr"ditev delavnice bo izpolnjen
43$,
f) pri kanalizacijskih delih v stanovanjskih, blokih v Šiški
, je plan dosežen 64.5/
Iavenplansko pa je bilo deslej izvršeno še 2.086 m kanalizacije v Dlajmarjevi ulici, dolenjski cesti in Cestni v mestnem
lsgu, tako, da znaša odstotek Izvršitve plana in na kanalizacijskih
delih napram planirani količini doslej že 221$.
3.) Ha področju zdravstveno dejavnosti je plan investicij
sa Protituborkulozni dispanzer izpolnjen 100$, za Dečji dom pa 110$.
V primerih, kjor so bili z investicijskim planom določeni
zneski prekoračeni, smo finančna sredstva črpali iz kreditnega plana,
oz. so bili v posameznih primerih izvršeni tudi virmani.
V vseh enih primerih, kjer plan količinsko ne bo izpolnjen,
bo vrednostno izpolnjen, ker so so razpoložljivi investicijski krediti uporabili za druga investicijska dela, predvsem za razno opremo.
Ha ta način bo plan investicijskih del v letošnjem letu
vrednostno izpolnjen 100$. Polog tega moramo omeniti še investicije
iz sredstev kreditnega plana, k i predstavljajo celo vrsto manjših
pa tudi večjih investicijskih del, kot n . p r . vzpostavitev žage na
Škofljici v vrednosti 1,100.000.- d i n , promontaža in gradnja nove
sušilnice v podjetju Pletenina v vrednosti din 1 , 2 2 0 . 0 0 0 , - , v podjetju
"Vinocot" nova dolavnicc In skladišča, povečanje kisarne i t d . V vrednosti din 2 , 9 0 0 . 0 0 0 . " , ureditev posestva na Cankarjevem din
1 , 0 4 5 . 0 0 0 , - , v podjetju "Lleko" za gr.-.dbeno-obrtniška dela in o p r e m o
din 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . - , za cikloneko poeta jo v Ptuju 2 , 3 0 0 . 0 0 0 . - din, za
preložitev proge n Dolenjski
cesti
1 , 8 0 0 . 0 J O . - din, za gradnjo meha,;
;
ničnih delavnic podjetja ueprcm' din 5.200.000.- itd., Halje za investicije družberu ga standarda:
zaalaptacijc domov učencev v Stopanji vasi, Št .Vidu in Kari ovčki cest.,
skupno din 2,140.000.-, za počitniške kolonije din 2,400.000.--, za
gradnjo kafilerije din 2,000.000,-, za kulturno In umetniško d-javnost
(za ureditev mestnega ljudskega gledališča, knjižnico in muzej)
din 1,271 o000.- 5 z_. reševalne postajo din 1,100.ODO«- itd.
Iz kreditnega plana je bilo za potrebe investicij skupno
planirano v tekočem l o t u din 151,932,000.- od tega din 74-389.Oeo.za kapitalno izgradnjo in 77,543*000.- din za družbeni standard, od
katerega zneska odpade na dela MLO din 109, 697.000.-, na P.LO in KLO
pa. din 42,235-000.- «
Že samo našteta dola z investicijskega plana in večja investicijska dela iz kreditnega plana dokazujejo, da je bilo področje
investicijske dejavnosti v letošnjem letu izredno obširno. To pomeni,
da smo se lotili velikega Števila pomembnih nalog. Stoprocentna realizacija investicijskega plana po vrednosti ter izvršena dela po kreditnem planu dokazujejo ogromen razmah-našega gospodarstva v letošnjem
letu. Pri tem
nismo še omenili številnih dol, ki jih je še posebej
1
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izvršila 05 .
Zato, da plan tudi količinsko ne bo izpolnjen 100$ obstojajo
v po same nih primerih, kot sem že omenila objektivni razlogi. Primeri
kot n.pr- pri gradnji Ljuaske restavracije, stanovanj, livarne podjetja "Unitas", dema delavcev, gradnje svinjakov itd. pa na drugi
strani dokazujejo, da so ponekod obstojali tudi k Subjektivni razlagi. Analiza teh posameznih primerov nam pokaže, da. smo ponekod
premalo truda vložili v borbo, ki js je treba vztrajno in uporno
voditi za izpolnitev sleherne planske naloge. Garancijo za izpolnitev post-vij enih nalog v letošnjem letu, ki bo odigrala pomembna
vlogo v noši petletki, smo morali'iskati predvsem v lastnih silah,
v iniciativi iskanja surovin.kot dopolnilnih viiov. Za uspešno iz-

vedbo slehernega plena je v letošnjem letu torej veljala parola;
mobilizacija notranjih rezerv, mobilizacija' lastnih sredstev, ne .
samo finančnih,- ampak tudi mate: lalnih.
Primer ljudske. restavracije, kjer je gradnja zastala za •
več kot 8 mesecev zaradi pomanjkanja minimalne količine primernega
lesa, ki b i si ga mogli oskrbeti is gozda lastnega posestva, ras Verdu,
eluži kot dokaz neupoštevanja tega osnovnega načela.
Primer kanalizacije na stanov njski koloniji v Šiški, kj..r
plan doslej ni izpolnjen zato, ker se na mestu, kjer je predvidena
kanalizacija nah.jajo ogromne količine gradbenega materiala, pa dokazuje, da Še n i osvojeno načelo socialistične organizacije dela,
ki je sestavni del planskega gospodarstva, sestavni del borbo z.- izgradnjo socializma,. Ta organizacija p..: je in 1mora biti kot pravi tov.
Kidrič "diametralna nasprotna kapitalistični' .
Nadaljno subjektivno napako moramo iskati v pomanjkljivi
agitaciji. Če bi vse planske naloge resnično prišle v zavest delovnih kolektivov in širokih ljueskih množic, bi doseženi uspehi tudi
na tem področju mogli biti Še znatno večji. Dokaz za ta trditav nam
nudi izpolnitev plrna frontnih del, pri katerih je OF nastopala letos s samostojnim planom. Vrednost teh del, v katerih so zapopaueha
gradnja: de.čjih jasli, rajonskih domov v Lostah in na Viču, pionirsko
proga, Dolenjska cesta, stanovanjske zgradbe na Ambroževem trgu,
zbiralni kanal, krožna proga, iakopne dela na III. cevovodu, dom kulture na Barju in 5 zadružnih damov, zna8a preko 230,000.000.-.din.
Piogled plana kaže, da je večino teh , zlasti pa vseh nalog
izpolnjena že 10
Navedona dejstva ponovno potrjujejo, da smo dosegli ogromne
uspehe, n-r drugi strani pa nas opozarjajo nc glavno napako našega
dela v letošnjem letu, ki smo jo zagrešili na področju planiranja
investicij tudi v loke.In m gospodarstvu s tem, da'smo se angažirali
na izredno široki fronti. Lotili smo se številnih nalog, ki jih v celoti nismo mogli dokončati.
Prav ta dejstva pa so nam bila in nam morajo ostati osnovno
napotilo pri sestavi predlog: investicijskega plana za leto 1949 >
Glavna karakteristika t^ga pl-iv. je v tem, da predstavlja predvsem
planiranje v globino, to pomeni dokončati v 1949 lotu prvenstveno
vsa letos nedokone.no dela in pristopiti k novogradnji bistveno važnih del, predvsem takih, katerih dokončna izvršitev je mogoča v enem
letu.
Plafon investicijskega plan... za prihodnje la to znaša zaenkr
259,200.000.- din. Po 'predlogu IILO znaša razmerje v letošnjem letu
16,3$ proti 83-7/š in sicer za k?pitalno izgradnjo 44,700.000 , t.j.
16.3$ ter vsebuje naslednja dela:
1) Dograditev mehanično delavnice, ga.lvanizacijskega obrata,
garderobe in upravnega objekta v podjetju "Unitas" v
vrednosti din 12,882.000,
2) Dograditev konzervirnice, zelenjarne in sušilnice v podjetju "Vinocet •, k/er se bo s tem kapaciteta obrata dvignila od 27 na 4o milj. d i n .
3) Dograditev zmraovilniua na klavnici, katero bomo do uporabe v njene prave nanene, ko bomo imeli na r. zpol go
potrebno izoalicijo , ae.li in. r .zpol.go za vskladišČenje
zelenjavo in sadja 3,075.000.din.
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4) Za opremo opekarne "Zidak ' 767.OuO.- din,
5} Za ekonomiji Jesenaovo in Oiaikarjeve na Verdu skupno din
8,640,000.- kateri znesek je predviden'predvsem z., g-.adnjo silosov, 3,500.000..- za govejo hleVe• 2,800.000.-,
dalje za gnojišča, tople grede, vodovodne naprave itd,
6) Za gradnjo skladišča podjetja "Cementnine497.000..,- din,
7 ) Za toške in lahke tlake 5,000.000.- din,
C) Za gradnjo garaža podjetja "Leprcm" 5,000.000.- din,
9) Za gradnjo mehanična delavnico podjetja "Koprom"
3,050.000.-- din,
10) Za dograditev pomožne žage y podjjtju Mestno tesarstvo
550.000,- din.
#
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II) Za dograditov in opreuo novega objekta in^tunelske
. peči v podjetju Mestno pečarstvo din '3>086.000
din.
Predlog zr. dela družbenJPstandarda znaša 225>351.OOC.-- din
ali 83.7$ od celotilega zneska in vsebuje:
1) Za področje stanovanjskih gradenj predvideni znesek
znaša din 147,574.000.-• in vsebuji dograditev novogradenj iz lete 1948
na Celovški cesti, Vrhcvčsvi ulici in Rasljevi cesti., v skupni vrednosti din 51,900.000.-, s čemer bo ciano na razpolago 322 novih stanovanj in 60 sob.
2) Dovršltav nadzidav, pričetih v lotih 1948.v vrednosti
din '3,909.000.-, ki nam bodo dale na uporabo 29 stanovanj.
3) ila področju novogradenj .
a) pričetek in dokončanje nadzidav v vrednosti din
26,644.000.- z uporabo 61) stanov.nj »
b ) Gradnja polprovizorijev za samska stanovanja v vredno eti din 21,86?«000.• • za 500 sob.
c) izvršitev gradenj v surovem stanju na. nadzidavah in
novogradnjah za 156 stanovanj, ki bodo dana v uporabo v letu 1950
v skupni vrednosti 28.632,000 din in n o v o g r a d n j a poslopja, v Franko-.
panski ulici v vrednosti din 10,850.000.- za 18 stanovanj in 15 sob.
Z realizacijo tega predloga bi bilo v letu 1949 dograjenih
in dano v uporabo skupno 426 stanovanj in 515 sob.
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4) Za gradnjo doma učencev ze 150 oseb , .
. 5) Za gradnje DID-a za 80 otrok . .. . . . . 6,000.000.- ~
5) Dograditev dečjoga doma
. . .17,500.000.- '" i:
. ''() Dozidavo CITOV: liŠča v giljevici . • . . 1 , OuO. 000. 8) Za komunalne naprave:
8,923.-000.-a) za vodovod
. . . . . . . . . . . . .
4,000.000*«
b ) zbiralni k^nal . . . . . . . . . . .
c) potrebe ECŽ
. . . . . . . . . . . . 20,000.000.-- "
6 j za postavitev no ,a komorne peči v
4,725 -OUO.•• "
kostni plinarni
, ' , . . . . « . * .
e ) elektrifikacijo t . j . električno o c i riol
e a ^ jloo
. ^ ^ rv^n ... "
9) Za dovršitev adaptacijo na Ljubljanskem
gradu , k
5,700.000.- "
V primerj:vi z letom 1948 predstavlja predloženi predlog
invostacijskega plana 48$ povišanje.
•Vse ostale še nenavaden« nujne investicije ter vse investicije iz področja B&C in KLO pa bodo morale biti tudi v prihodnjem
letu krite iz kreditnega plana.
Karakteristika predloženega predloga investicijskega plana
je torej v prehodu n: planiranje v globino, ki postavlja pred n s
dve osnovni nalogi* Tudi v'lotu 1949 bomo morali posvetiti vso pozornost gradnjam družbenega standarda, t.j. -predvsem gradnji stanovanj
ITa področju kapitalne izgradnje pa. graditi in dokončati vse važne
industrijske objekte s potrebno opremo in posvetiti čimvečj o skrb
kmetijski dejavnosti, kjer mor .mo predvsem našim ekonomijam zagotoviti vse pogoje z . njihov uspešni razvoj in napredek.,
T o v . i"rosorn.

s

V sklopu Rajonskega ljudskega odbora Dožigrad-tiška jo
eno proizvodno p o d ^ t j e , 5 služnostnih podjetij, 14 mlekarn, 3 zajtrkovalnice in 9 gostinskih obratov. Poleg tega se bo ustanovilo
prevozno poajetje, krpalnioa, šivalnica in likalnioa. Hi nam pa uspelo
ustanoviti žagarskega podjetja, ker nismo uspeli najti strokovno
'moči za vodstvo tcjga podjetja, Najtežja naloga, ki je bila pred rajonskim ljudskim odborom je bila ustanovitev opekarne, ki jo je bilo
treba ustanoviti iz popolnoma porušene in opuščene coglarne. Plan
te opekarne je bil postavljen na izdelavo 550.00C komadov opeke.,
ter je bil prekoračen za 30.000 k o m . Pri vseh ostalih podjetjih je
bil globalni plan prav t k o prfckOračon, razen pri podjetju "'Kroj%
kjer pa so bile težave z.radi pomanjkanja blaga.

Pomoč Mostnega ljuds ega odbora pri delu RLO ni bile ob
čutiti, oasprotno RLO se je . ioral boriti s LILO preavsem v pogledu
gostinstva in lcuriva, 17ešteto:rc.t so ostali n a š i t o tinski obrati
brez kakršnakoli pijače, medtem ko so gostirfs^T&CT Center in podjetja, ki so vezana direktno : .a Mestni ljudski odbor bil založena
s pijačo. To pa se j® v z. dnj m česu popravilo, ker jo nastopila
večja možnost nabavo vina, Pr .v tako je z našim podjetjem Kurivo.
Kvalitetnejša drva so pridrževali v svojih obratih, medtem ko so
slabša drva prihajalo na naša podjetja.
Da ni bilo večjega ro maham kar so tiče lokalnega gospod, r
stva leži krivca na okorelosti rajonskega izvršilnega odbora. V plana so bila predvidena vodovoana, instalacijska in kleparska podjetja
ter ustanovitev pralnice. V prihodnjem letu pa moramo stremeti za
tem, do bomc ustanovili čim. Več uslužno sinili podjetij in sicer takšnih, ki bi r -obremenjevali no.Še žene in jim omogočili, da bi se v k l j u čilo v produkcijo, Zato naloge, ki stoje pred celotnim RLO ne bod'
lahke in jih bo z dosedanjim Izvršilnim odborom težko sprovesti,
Tov, jjobec Franc t
Želim se dotakniti vprašanja dosedanjega in bodočega dola
iz področja trgovine in preskrbe na področju mesta. Is resolucijo
KPS vidimo, da v sedanjem razdobju, ko so vrši borba ze plan na vseh
gospodarskih področjih zavzema pravilna rešitev preskrbe in trgovine
na splošno eno izmed važnih vprašanj.
Ce kritično pogledamo in analiziramo delo trgovino v Ljubljani in istočasno tudi dosežene uspehe, delo trgovskih podjetij,
lahko ugotovimo sledeče :
1,) Trgovska mreža. . Takoj po likvidaciji privatne trgovine
se je državna in zadružna trgovska mreža močno okrepila, saj je bilo
na novo odprtih preko 300 različnih trgovskih obrotev v letu 1948,
skupno pa 430. Trgovska mreža se sicer stoka o širi, toda ugotovim®
lahko, do je mrežo še vodno nezadostna z ozirom na povečani blagovni promet, večjo potrošnjo, dotok prebivalstva v mesto in vsled hiti ga razvoja Industrializacije. To pomanjkljivost je ©paziti posebno
v vrstah prehrambenih trgovin in prav tu bo potrebno v bodočem delu
zavzeti s strani zadružnega in državnega sektorja boljše odnose, koi
so ravni prehrambeno trgovine danes eden izmed najbolj občutljivih
panog naše preskrbe. V naslednjih mesecih bo potrebno odpreti na novo Še 20 do 30 špecerijskih trgovin. Pevdaro.ti morame, da so je DOCn-razvil v tom letu državni sektor trgovine, s: j je n.pr. podjetje Prehrana na novo odprla v lotu
'48 novih prehrambenih trgovin
tako, da ima danes v.3vojom sklopu 63 poslovalnic, dočim pa je zadru
ni sektor istočasno Odprl SC.mo 5 špecorijt...kih poslovalnic- To nam
dokazuje, da bo potrebno v bodoče v tom pogledu p r v s strani zadružnega sektorja več iniciative.
RLO in KLO-i po. morajo vzporedno razširiti mrežo mlekarn
in obstoječe mlekarne higieničnejo preurediti. Oportunizom, ki prav
tu prevladuje - češ d^. so mlekarne doficitne - in da bi z razširitvijo šo bolj obremenjevale ostala gospodarska podjetja, ne drži, kajti
v mlekarnah jo nujno potrebno urediti propotrebne z-jtrkov lnice,
v njih pa se 1 hko istočasno prodaja tudi- drugo za. mlekarno primerno
blago. Pozdraviti m o r m o iniciativno RLO Center, ki je v zadnjih dnoh
odprl 2 taki zajtrkevalnici. Razširitev mreže za prodajo sadja in
zelenjave jo potrebno prenesti tudi v ostale prehrambene trgovine,
kakor je n.pr. to vršila v preteklem letu Zveza potrošniških zadrug,
ki je že predajala sodje in razno povrtnino v svojih poslov Inicoh.
Kako iniciativno je potrebno pristopiti k razširitvi trgovske mrože, nam je dokazal RLO Rakovnik-Vič, kateri je na zahtevo
terena no Brdu sam odprl pekarno, katera je bila v lokalnem merilu
nujno potrebna, modteui ko je podjetje "Pecivo" kljub večkratni soht»i ni odprlo s utemeljitvijo, ds bo pekarna deficitna, dočim pa jo
RLO tudi v tem primeru rešil to vprolanje tako, da je vodja gostinskega obrata istočasno tudi vodjo, pekarne. Navedeni primeri so nam
zgovoren dokaz, kako je potrebno na eni strani razbiti oportunizom
posameznih podjetij do reševanja tega življenskega vprašanja, in ki

hoee u o dopeei v vsakem podjetju rantabiliteto za vsako ceno, na
dragi strani p; se istočasno ne o.,irejo na osnovne potrebe in zahteve
noših delo vnih 1j udi.
Slični so primeri v are. i trafik, katero, opravljajo vojni
invalidi. Res je, dr. v zadnjem času primanjkuje v Ljubljani cenejših
cigaret, vsled česar pred t radikalni nastajajo vrste, toda to ne sme
biti izgovor, da jo to osnovni vzrok in da je trafik dovolj, da finančna k Ikulr.oija ne prenese razširitve mr-že trafik itd- Nasprotnol
To vprašanje se lahko reši tako, da ee odstopi od monopolističnega
načina distribucije tobaka in tobačnih izdelkov ter se istočasno da
v prodajo povsod tam, kjer se pojavljajo potrebe, bodisi pe gostinskih cbr.tih , ali posameznih trgovinah. V tem primeru torej ni. potrebno vzpostavitev novega lokala in zaposlitev novega človeka,•
postavljati pri tem zopet finančno vprašanje na prvo mesto, nasprotno se v prod ja tobaka lahko vrši vzporedno z distribucijo ostalega
blagt^. trgovinic
Ta primer se širšo podčrtal zato, ker je monopolizem posameznih t govskih podjetij večkrat kot zolo značilen pojav, kar nedvomno pri distribuciji'med potrošniki povzroča nezadovoljstvo, vrste
in vse prej7 kot kulturno trgovino. Omenim naj primer kombinata "Triglav Čevlji ', do lika. te se no. Go^posvetski cesti itd. Ime m o p o edine
poslovodje, katerim je po volji, če pred svojo trgovino ustvarjejo
vrsto. Značilen je primer slaščičarne RLO Center V Prešernovi ulici.
Tu n . p r . se je slaščičarna samovoljno odpirala ob S. namesto ob 8„uri»
Pred predaj lno pa je čestokrat čakalo večje število ljudi, V izlož
bi so bile rezst:vij ene slaščice izredno
dobre kvalitete z napisom:
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"blago seproda on izmenjavi izložbe ' v sami' "prodajalni pa tega blaga
ni bilo možno nabaviti. Ob opozorilu, da so morajo napoko odstraniti,
j., bilo op: ž i t i . d a je tak način trgovine za tega poslovodjo nek" j
normaln.g- ali pa celo načrtnega? kar indirektho povzroča nezadovoljstvo potrošnikov. Ge pa na-to bližje pogledamo t", kader, ugotovimo,
da v njem p r e v l a d u j e stara, miselnost brez duha socialistične trgovino.
Ta primer sem hotel povdarati radi tega, ker je pr v tako
zn Silen za calo vrsto sličrih primerov, kateri se dnevno pojavljajo v trgovski mreži. Take in slične napake, ki so subjektivnega in
ne 'objektivnega značaja, bi se naravno lahko odstranile s primarnimi
ukrepi ter so v mnogo primerih te napake Individualnega značaja«
Z nadaljno razširitvijo trgovske mreže bo potrebno vzporedno posvetiti V e č j o pažnjo zunanjemu izgledu našega mesta. V Ljubljani n.pr, imamc preko 140 trgovskih lokalov zasedenih po različnih
uradih, ustanovah itd,, od tega je 100 kvalitetnih lokalov, kateri
danes močno kvarijo zun n j i izgled m e s t a , tod, istočasno tudi ovira,
jo pravilen razvoj trgovine. Vsekakor bo potrebno v bodoče misliti
na t o , d: so bodo kvalitetni lokali prvenstveno uporabili z: razvoj
nevih trgovin. V obstoječih trgovinah pa je potrebne večje pažnjo
na zunanji izgled, ureditev izložb in kulturno trgovino sploh, kjer
morajo pri odstranjevanju teh napak zelo aktivno sodelovati naše
množice na terenu.
2)Stanje garantirano in dopolnilne preskrbe - V garantirani u
preskrbi so se v.preteklem"letu med letom v posameznih artiklih ž e
stokrat pojavljale težavo večinoma objektivnega, toča včasih tudi
s ubj e ktivne ga znač a j a . Tako se n . p r .
preskrba 'z moko po novcu ključu realizira 100$. Toda zadnje
mesece se pojavljajo težkoče v distribuciji vsled nerednega dotoka
moke v Ljubljani, čemur je vzrok preobremenjenost železniškega voznega por a . Tu moramo povdariti, dr se bo stanje bistveno spremenilo,
z dograditvijo novega žitnega silosa v Zalogu, kar bo za Ljubljano
lepe pridobitev.
Najbolj je kritična preskrba z maščobami in delno z__mesom,
kar moramo v gl. vnem pripisati pred meseci novo nastali mednarodni
situacij- . Le sposobnosti našega vodstva .moramo pripisati, da je danes tudi to vprašanje prilične urejeno z ozirom n: hitro preusmeritev
trgovine in s t.m tudi zagotovitev našim delovnim ljudem osnovneg
garantirano preskrbe.
,

Reševanju 'ega vpr^ tanj.* je potrebno dati pos bnege. pov
dpr.ka, Posebno preko naših zrurug, državni li. posestev, vseli podjetij., ustanov, množične prehrano in gostinstva in pa tudi individualno je potrebno doseči na področju svinjoreje in živinorejo
sploh tel", napredek, kakršnega so nase množice izvršile od osvoboditve- do danes na področju industrializacijo in elektrifikacije
Š pravilnim pristopom k reševanju tega moment, lnega problema, lahko
ž-e danes trdimo, da v do g le dnem Času to vprašanje za nas ne bo več
. rodst...vljaIo nikakih problemov.
Istočasno pa je za izboljšanje preskrbe z maščobo mi in
m-som potrebno v dopolnilnem smislu pristopiti k reji prašičev in
malih živali tudi na področju Ljubljane, seveda, kjer za to obstojijo pogoji. In ti pogoji sol kavedem n a j , da naše zadruge, RLO in
• 10 in pa posamezniki individualne, Imajo ravno z izkoriščanj om lokalnih virov pr-hrane, predvsem odpadkov, možnost, d. krijejo velik
del potreb gostinstva in sploh potreb lokaIneg;. merila. Od 120 monz
in 100 gostiln je že veliko število takih, ki že danes redijc prašiče. Ugotavljamo p a , dr- bi z boljšim odnosom do tega vpr i sanj
n
boljšim izkoriščanjem lokalnih odpadkov -cedili lahko veliko več prešieov* II,pr- pivovarna Union danes rodi 7 prašičev, k.-r je vsekakor
pozdraviti. Toda ugotovljeno pa. je,-da bi lahko z lastnimi odpadali,
ki nastanejo v sami produkciji rodili najmanj 50 do 100 pr-..šičwV,
kar bi bilo več kot dovolj no. s t o za kritje' potr~b lastne monze,
temveč'bi se lahko na splošno izboljšala splošn preskrba delavstvu
tudi izven področja lastne mena«« Za vse to jo potrebno preko naših
množičnih organizacij 0F-množično agitacijo, kar bo nedvomno imelo
pozitivne rezultata za izboljšanje dopolnilne preskrbe'v mestu Ljubljani. če primerjamo preskrbo z mesom ugotovimo, da je znašala potrošnja leta 194-5
.- 1 ,00a.0-0 kg
1946 . . . . . . 2, 200.000 kg
1947 . . . . . . 2-j 400. Ga. .kg
1948 pa bo za nekaj procentov presegel doseženi plan
preteklega, lata«
Preskrba, s sladkorjem 3e jo zadnje mesece močno izboljs -i
ker je nedvomno pripisati ugodni letini sladkorne pese v tam ljtu.
Prosti sladkor se bc d^lil zac-krat v omejenih količin h , ker še ni
izvršena enakomerna distribucija
no. področju Glovenije in kar je tudi
1
zagotovilo preprečitvi -, špekulacije posebno s strani tistih ljudi,
ki jim finančna sredstva ne predstavljajo problem in pa poklicnih
pr>.kupčev, lcev, kateri se od časa do časa še vedno pojavljajo nonanašam trguPotrošnja sladkorja je znašala
garant.
presta
leta 1945 . . ' . . . . . . . . . . . 300.QuO kg
lota 1946 . . . . . . . . . o . . . 600.000 "
leta 1947 • .
. . . . . 692.000 "
6l4>OoG kg
lota 1948 do dpnes . . . . . . . .1,367.000 "
669.0 ;0 kg
Skupen dotok sladkorja je torej iz 300.000 kg v letu 1945 dvignil
no 2,036,000 kg v letu 1948.
Tudi preskrba z mlekom je v pretekli sezoni bila nedvomno
boljša od katerihkoli desedaj "d ose ženin r ..z uit a tov. To uspeh mor orno
pripisati razvoju zadružništva in pa ravno organizacija zbiranja
mleaa nam mor:, biti za. primer, kaj se lahko doseže z operativnim dolom iu'politično aktivizaeijo ljudi na terenu. Dotok mleka je zadnja
dni sicer padel, kar pa. j. več ali manj pripisovati vremenskim prilikam in pa naravnemu padcu ob tem č^su.
Dotok je znašal leta 1945 . . . . . . . 3,500.000 litrov
H
leta 1946
5,000.000
leta 1947 ' .
5,200.000
leta 194S pa s . predvideva, da bo ao kanca
leta doseženega pr.J.o 8,000.000 litrov,, do danes pa znašajo dobavljene količine že 7,500.000 litrov.
Promet s 3 .djem in razno zelenjavo ja v t.m 1. tu prav tako
močno porastel- Lahko pa ugotovimo, da- so se ravno na tem sekdttorju
nase preskrbe med-letom večkrat pojavljale napake, posebno po vporašanju nerednega dotoka'blaga na tržišče, kvalitete in csortimenta na

splošno. V bodočo bo potrebno ra n o 'na teh področjih s strani podjetja in pa ljudi, ki delajo n: tem - lahko' trdimo - enemu izmod
najbolj kočljivih sektorjih de^La; posvetiti tem probleme«, ki se
pojavljajo zelo pogosto'mnogo vac pažnjo.
Tako jo znašal promet s sadjem lota 1945 • • • 8,500.000 kg
leta 1546 . . . S.500.000 kg
• leta 194'/' < . .11,000.000 kg
v tem letu pa se predvideva do konce leti promet 17,000.000 k g .
Preskrba s kurivom. Po dosedanjin ugotovitvah jo Ljubljana
z dvrmi prilič-no boljše ok.rblj.na od preteklega leta. Pl..n drva
je realiziran 86$,, mnogo pa jo primerov - posebno med r~znimi ustanovami in volno menzami, katere se niso e kurivom kljub večkratnemu
opozorilu zadostno oekrbole v poletni dobi. Ravne ta del predstavlja
danes rrdi svojega nepravilnega odnosa do pravočasno preskrbo s kurivom močno oviro redni gn&rnžk^i preskrbi široke potrošnje in čestokrat
na račun iste Mestni ljudski odbor je pokrenil vse potrebno in s
formiranjem brigad uspel osekati p.eOO m3 drv, kar je naravnost zadovoljiv uspeh, istočasno mer amo tuei poudariti, da n i d o / o l j , če so
postavljeni plani administrativno n. zunaj pozitivni, marveč je potrebno te plane dnevne sprec-ljati po operativni evidenci, ker se je
tudi v tem letu zgodil p r i m e r d a je realizacija plana preskrbe z
drvmi za Ljubljeno bila polno zagotovljena. Radi objektivnih težav
na področju gozdarstva na sploeno, njer moramo danes dati prednost
•izvedbi plana izvoza, potrebe gradenj in industrijo, pa je bilo potrebno s samoiniciativnimi lekalnimi akcijami zagotoviti potrebno
količine drv. Ravno Somoinisiativni preskrbi posameznih ustanov in
p t . individualni preskrbi z drvmi,moremo v bodočo dati večjega povdarka
Preskrba s premogom je radi povečanih potrib v industriji
nekoliko slabša od preteklega leta. Zavedati pa se moramo, da revno
tu moramo dati vso puEdnost potrebam, naše t žke industrije in industrije na splošno in omejiti široko potrošnjo, lovcu?riti moramo pri
tem ponovno, da jo r vno vsled tega potrebna večja orientacija na
preskrbo z drvmi.
Pri distribuciji kuriva smo imeli večkrat slučaje, da posamezna skladišča potrošnikom ne dobavljajo z-dostne količine drv, tako,
da mora, ki b i morala biti ne odgovarja d e j a n s k e m u sta...ju. Rodi »te
boljše neposredne kontrole in boljše distribucije smo pristopili k
decentralizaciji poslovalnic na RLO in KLO , dočim bo sistem prilično isti, kot je n . p r . pri preskrbi z mlekom tako, d . zbiranje vrši
mestno'podjetje mleko, distribucijo p. RLO in K L O . Vsekakor in. je
misliti tudi no t o , da se postopoma na to tudi nabavi: kuriva prenese
na •na podjetja RLO in KLO-jov• Promet in preskrba z indu ^ t r1jskimi ar t jkli beleži v posameznih panogah močan por aat na eni strani,• medtem ko so v posameznih
artiklih z ožirom na ogromno povečano potrošnjo zapažajo vrzeli.
Pri vse t e m je potrebno povdar.i ti eno dejstvo, t.j. razvoj zadružništva in s tem tudj razvoj vezane trgovine. Blagovni fondi, ki sc
leta 1945, 1946, 1947 trosili predvsem v industrijskih centrih, so se
sedaj preusmerili tudi na podeželje, momentelno pomanjkanje tels tilij
in obutve je tudi moment, lncga značaja. Z dnevnim porastom socialistično proizvodnje, pa imamo .polno jamstvo, da se bo stanje v po:amoanem, sedaj še kritičnem blago - izboljšalo.
Če pogledamo skupni bi govni promet v letih po osvoboditvi,
vidimo, da je' v Ljubljani znašal let..-'. 1947 . .. - 2 in pol miljardi
leta 1948 . . .
3 miljarde.
Za lote 194S pa se predvideva 3 miljarde 6 0 0 m i l j . kar nam jasno
dokazuje porast produkcije in dhevno p o v čqnje potreb in potrošnje.
Odkupi. V Ljubljani v glavn.m odkupi zaključeni, c: eniti
pa moramo neposredno delo zadrug RLO in kLO na področju odkupa. Omeniti je potrebno, da imajo posamezne Zadruge prešibko povezavo z
RLD in kLO-, ponekod pa je opaziti pri njih tudi vpliv kulaških elementov, kateri so Člani zadruge, lahko trdimo, zgolj iz špekulativnih

namenov. Kulaški elementi so bili v g l a v n a , ovir«, da so se v odkupu
večkr-'t pojavljale težave, dočim
lahko ugoto imo, da. so muli in
srednji kmetje v oaloti zadostili odi.upu, ednOsno prostovoljno k n trahirali, kar pri kul kih ni bilo možno doseči. Pri določevanju
hektarskega donosa je bilo opaziti, ua je n.pr. ELO Bažigrad-eiška
pri krompirju določal hektarski doprinos 3.50'0 k g , poleg ležeči ILLO
Gt.Vid pa 12.000 kg na hektar. Pri zadnjemu jasno, da je bile delo
popolnoma pravilno. Ta primer je tudi .-ole značilen zato, ker ras
ponovno opozarja, da moramo v bodoče v o c. kup na komisije post •• viti
m.lega kmeta, ne pa dovoliti, d~ bi vplivali na odkup kulaški element i .
Razumljivo je, da med RLO II in KLO 6t.Vid na isti kvaliteti zemljišča ne.more biti r zličnega hektarskega vonoso. H dalje
so odkupi žitaric bili izvršeni 125$, Odkup krompirja 100$, odkup
živine do danes 97$ (prašiči 140$). Pri odkupu krompir j.. je bilo za
dosego plana potrebno n~pram velilim kmetom v zrenjih dneh podvzeti
tudi ostrejšo ukr.po, katere bo pot r.."ono izvajati tudi v bodoče,ker
ne moremo dopuščati, da bi se kulaški elementi okoriščali na račun
malega, in srednjega kmeta.
Če se v nadaljnjem dotaknemu organizacijske strani in v
zvezi s tem dela p ove r j eni š t ev za trgovino in preskrbo na RLO in KLO,
ugotovimo,da se tukaj tažišče dela polaga na administrativno distribucijo in obračunavanje garantirane preskrbe, ne trodi pa se računa o tem, kako so na področju RLO-a ija ICLO-a r.,zvija celotna 'trgovin a , kako delujejo dslavnko-uslužbonske restavracije» kako doteka bi: gc v trgovsko mrežo, kako so preskrbljena tržišča i t d . Kova organizacij a trgovinskih pov-rjeništ_v bi morali v. bodoče tc pojave epremljc.ti dnevno in dejansko vodifclJ^redni račun o tem, kako se r zvija
na. področju RLO-a in kLu-a Celotna živa trgovina. Danes n.pr, na RLO
in KLO-in vrše odkupe kmetijski referenti, i*a MLO-ju •- trgovine,
vsled česar nujno pride do tega, da se ti- referenti omejujejo pr.več
na trgovsi o plat, mesto da bi t e ž i š č e svojega, dela u merili d e j nsko
dvigu z družništva in kmetijstva na svojem področju. Nadalje spadajo
ponekod mlekarne pod gospodarska povorjeništva, drugod pod trgovino.
Isto velja za podjetja s kurivom, razne menze in gostrine. mnenja
06ia. da jo potrebno na RLO in KLO-jih organi z cijo trgovine urediti
tako, da se bo ista skladala s organizacijo trgovine pri LLJO-ju, s
čimer bo nujno postala živa organizacija trgovine. Posamezni poverjeniki, odnosno. referenti pa bodo vezani navzgor na. eno področje mesto
do sedi.j , kc so vezani na dva, ali na celo tri področj- navzgor, pri
čemer p r i d e j o nujno do tega, da je v s l e d preobr.menjenosti istih cest okr t delo nesistematično.
Poleg politične in strokovne vzgoje kadrov pa moramo vzpore*
no v bodoče ofiki sneje vršiti borbo preti stari miselnooti v trgovini
Borba preti protežiranju, nepravilnemu odnosu do blaga, skulturni tr^c
vini itd. moramo v bodoče p*ost ti bolj množična, posebno s t rani n ših terenskih crg.: nizacij O F . kot dober primer neposredno borbe proti;
nepravilni t rgovini mor'mo vzeti teren Trnovo, kjer jo terenski plenom s s n o i m c i tivno n*pravil ukr..po proti poslovodki,1~4 je trgov 1 po
starem načinu in s tem sam napravil red v svoji trgovini na lastnem
terenu.. Temu primeru bi morale naše množico v posebno pa ASI »slediti
povsod t a m , kjer se še vrše slične in druge napake, ker r.vno neposredna kontrola s strani naših m o ž i c a namx jo že do se da j dokarkala ,
da je najbolji in na j primer ne .j š j. način borbe proti nopr vilnostim
na vseh področjih našega dela: Iz nekaterih osnovnih statističnih
podatkov smo videli vsako lato močan porast potreb in večjo L.etrošnjo
kar zahteva, da tudi trgovina od svojo osnovne edinice navzgor i-:popolni svojo organizacijo distribucije. Dvig živijonskega st ndardo
zahteva od n a s , da v našem bodočem delu posvetimo vso pažnjo dvigu
produkcije osnovnih živi jenskia. artiklov tudi n,.. pedr oiju Ljubi j n e ,
izboljšano organJ.zo.cijo distribucije , izločimo neposredno preko
m i š i č n e kontrole staro-miselne škodljive elemente, razširimo trgovsko mrežo, vršimo neprestano borbo proti kulaŠkim elementom in s tem
dejansko gr .mo po- poti socializma, katero nam je začrtalo zasedanje
II. kongresa idk-a.

- 24 Tov. Suhadolc Anton;
Omejil bi se na vprašanje ustanavljanja kontrolnih.komisij
pri ra jonskih l j u b k i h dborih in pri KLO samem. Važen povd. rok j
treba d*:.ti ljudski kontroli, k i zora pomagati rajonskim kontrolnim
komisijam« ileuspeh kontrolnih komisij v gotovih primerih jo v t_m,
ker ne dobe od spodaj navzgor potrebnih, podatkov, to se pravi podatkov
od ljudi, ki sami stremijo za izboljšanje dela, ki poznajo r:svoj
socializma in borbo za izvršitev petletnega plane. Ce bodo . ontrol
ne komisije same iskale podatke, lahko postanejo administr tivni
organi, kar pa ne bi bilo pravilno. Posebno pažnjo ljudski kontroli je potrebno polagati v kmetskih predelih mesta. Z ustanavljanjem
kmetijskih zadrug se bo položaj znatno zboljšal, vendar so se v te
zadruge vrinili tudi večji kmetje, kjer hočejo uveljaviti svoje interese. Pri oddaji poljskih pridelkov so kulaki, včlanjeni v kmetijskih z..drugah pazili na to, da so zadostili obvezam mali in srednji
kmetje, a.mi so pa prikrivali svoje prid.lko, ki so prod j.ali na prostem trgu in tako zadruge njso prišle do potrebnih artiklov, ki bi
jih kmoral zbrati dotičai okraj. Iz V 3 0 g a tega vidimo, d., je euino
ljucska kontrola ona, ki mora kontrolirat;., in paziti, da so ne bodo
kmetijske z:druge in njih odbora/rinili kul;:ki-. V zvezi s tem br
1-hko n a v e d e l primer pri odkupu :'n oddaji krompirja. Lilo je več
kmetov , kateri niso odi ali krompirja, pri poznejšem odv, emu pa s^
je ugotovilo, da imajo n<- z. logi tudi do 3*000 kg krompirja - polog
kritja svojih potreb.
Pr ..v tako je petrebn; kontrola v podjetjih in tovar.zh pri di
tribuciji materiala, kjer se se tudi vršile napake in se prav radi
nepravilne distribucije materiala marsikje ni moglo pravočasno izvršit letni plan. Ljudske kontrole bodo igrale važno vlogo pri kontroxi nad prehrano in potrošnimi zadrugami. "Kakor je o m a m i že tov.
. cverjenik za trgovino in prcsl:rbo glede nor dnosti v podjetju prehrana v I C r a k o V e i n , bi povdaril, d" je- b la tu prav ljudska kontrola
ki jo prva razkrinkala nepravilno poslovanje poslovodje,
Ra meščanju kadra, ni igra veliko vlogo pri izvrševanju
elana bi morala posvetiti posebno pokornost tudi ljuciska kontroli Iz tega vidimo, da so Ijuae.ke kontrole nujne, če hočemo, da bomo uspehom izvršili petletni pl-. n in da bomo lahko s pospešenim te. po:.
prieli čimpr.je v soczalizam.
Tov, l.a&lič StaneNa V . Kongresu KPJ so bile postavljene pred nas naloge, sa
nadaljnje širjenje in- krepitev socialističnega gospodarstva F L R J .
Mod drugim je Kongres postavil v 10 točkah nadoljne omejitev in izvajanje kapitalističnih elementov na vasi in likvidacijo kapitalističnih elementov v m«stu, 'Ker je r.vno d:vek na dohodek ono izmed
orožij delovnega ljudstva proti izkariščevilskrn elementom, je posebno važna vloga davčne odmere in to na političnem in gospodarskem
polju. S pravilno davčno odmero borne dosegli diferenciacijo na vasi,
v mostu pa uničili ostanke kapitalizma.
V bivši Jugoslaviji, kjer je izkoriščjvalska kapitalistična
manjšina izkoriščala večino, t.j. aol . vhč ljuastvo, jo bilo r, zmerje
plačevanja davkov v Ljubljani tako, da so mali davčni razvezane:',
plačali 66$ vseh pobranih d vkov, manjšine t , j . tovarna j i , kul...i
Itd. pa le 34$. V novi Jugoslaviji se jo to r zmarje spremenilo v
korist malih, tako, da so v letih 1945/46 pl'č;:li veliki zavenci 80$,
mali pa 20$ vseh pobranih davkov.
V stari Jugoslaviji je država obvladala od celotnega finančnega. sistema edino davčnega, dočim je bil &<nčni in kreditni sistem
v rokah kapitalistov, ki so usmerjali davčno politiko sebi v korist.
Obstojali so sicer davčne komisije, ki so bile sestavljene zgolj iz
kapitalistov, referenti pa so bili kot celotno uradništvo podkupljivi
ITa ta način ni pomagala tudi nobena pritožba malega človeka. Po osvoboditvi , ko je oblast prevzelo ljudstvo je bilo potrebno postaviti
davčne komisije iz vrst delovnega ljudstva, finančni aparat pa. na
novo organi irati in miselno pievzgojiti. Tako je bilo v okviru KLO-a
organiziranih.že troje tečajev, ki so poleg strokovnega vsebovali

tudi političen študij.
Težko pa jo bilo tudi 3 davčnimi komisijomi. V davčne komisijo 50 so takoj po osvoboditvi vrinili kopit.-list* in:, elementi, ki
so s:cer sodelovali v KOL zaradi svojih interesov, da si ohr. nijc
pr.moženje pred okupatorjem, toda ostali so noši rvsrudni nasprotnika .. Zato je bilo v letu 1946 tudi 1700 pritožb proti oameri davkov,
v glavn.m od malih davčnih avezancev, dasi ravno je znašala povprečna- vsota donodnine na enega kmeta 2.000.- din, no obrtnik'?, po 3-400.din. Edina stvor je namreč bilo v t e m , da je čL.včno komisija skušali
prenašati breme le na malega.
•10 MLO je zato smatral, do jo treba davčnim kpmlsij.: ir, k i
imajo tako važno nalogo pri prehodu v socializem posvetiti posebno
pozornost in se jo pričalo čiščenje. Letos v avgustu so bile "£ostavljeno zopet nove davčne komisijo na RLO,. ki.O in M L O . Od 97 članov je
v komisiji 24 delavcev, 6 malih obrtnikov, i 7 -bajtarjev in malih kmetov ter 33 nameščencev - aktivistov. I-a tudi te krajevne in r jonske
davčne komisija niso še povsem odgovarjale, kar se je pokazalo prrv
sedaj, ko so vrši odmera dohodnine kmečkim gospodorstvou zo loto 1948
Liso razumeli političnega pomena nove uredbe o dohodnini za kmečka-g.
spodarstvo, ki ima namen s primernim davčnim predpisom omejiti kulaka
na vasi, malemu Jmetu pa nuditi vse ugodnosti. Tako so velikim kmetom jemali manjši povprečni dohodek na 1 ha kot malim, dasi ravno sc
člani mestna davčne komisijo skupno z uslužbenci pov^rjeništva za
finance 10 • LO čl.nom teh krajevnih in rajonskih davčnih komis j in
političnim aktivistom n.r posebnih večernih sestankih razi ..gali politični strokovni pomen nove uredbo.
Rajonska komisija v Šiški je n.primer malemu kmetu Lotriču
Ivrnu, Z.: vasjo 14? ki ima 1.42 ho zemlje, od toge le 0.25 ha c-rho
zemljo, vzela .a dohodek 16.000.- din, dočim Velikemu kmetu Corne
Josipu, Voanikova c . 133, ki ima 25-72 ha zemljišča ,.n od tega 6.83 h
orne zemlje, kot dohodek le 125.0o0.~ dan, : li sora ...zmerno teikra.t
manj kot aoloaiu,
Dočim ima m,.li kmet 18-kr .t manj zemlje >.ct veliki, se velikemu kmetu odmer -li le 7 kr-t več dohodka kot malamu. Lastna komisija , ki je raziskala dele to komisije, je ugotovilo, da je bil v
tej komiziji večji kmet Avšič, o-a katerega jo 10 RLO vztrajal, da
ostane v kom' siji, ker jo zelo dober p o n a v o l e e razmer v rajonu in
zelo objektiven. ITjogova objektivnost j w bila razor, e v tem, da so
jemali pri m..le -motu hektarski donos - žito 1.700 k g , kar so komaj
doseže ne dz ž a vnem posestvu
na veliki površini., na druga - tr-ni pa
;
sporočal malim kmetom 'tako vas jo ocenilo k o m i s i j a a To je tipični
pr.mer, kake so lahko obrne orožje delovnega- ljudstva me sto proti
kul-kom, proti malim de lovnim kmetom.
Odsek za- finance RLO Šiška je sporočil, da je delo n eoo.orl
dohodkov kmetom elo dobro, kar je bilo tehnično g lepo pr"r čun no.
Dogajale p., oo se napako pri davčni odmeri tudi tam, kjer
v komisijah ni bilo večjih kmet- v . V teh komisij ah so bili o večini
mali kmetje in bajtarji, ki pa se še vedno bojijo velikih "kmetov,
namesto, da bi šli v boj proti njim.
Tako je član davčne .-omioije na- Jezic. • b> jt .r - zagovarjal
velikega kmeta, sebi po., n.-pcveual višji dohodek,. Revi z i j a jo poka - L
da je velika kmet n mesto krompirja in ostalih potrebnih pridelkov,
na mesto raje za§ejal detelja in druga kradla, da bi skupneot čim
manj dobilo. Zato mu je mostno komisija dvignil, o novo od 160.0 .0.-na 382.0fl50.-~ din , malemu pa znižala, od 3'1.800 - - na 24 .300% din,
Zelo dobrop pa je vršila glede i n ajanjc diferenciacije
davčna komisija v £olju, ki je n. pravila sicerprecej tehničnih napak,
toda r zuaa-la je politični pomen uredbo in dobro _ vedla odmero d o ho-*,
ka z o irom na to - komu ga je predpisovala, t.j. drugače velikemu
kot malemu,
,
S primerjavo tipičnih primerov malih, srednjih in velikih
kmetov, so se n .pake komisij v glavnem popravile, s. j so je zvišala
po reviziji davčna osnovo, večjim kmetom v 384 slučajih, m .lam pa
•nižala v 276 s luč.- jih. Treba pa bo še enkrat pregledati vso davčne
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komisije an izločiti tiste, ki ne spadajo notri.
i
Nova davčna uredba, ki jo morajo posebno dobro poznati vsi
člani komisij in politični skti.-a.oti bistveno tudi spreminja d.-včno
stopnjo v prid malemu zavezancu. Dočim je mali kmet v letu 1945
plačal 20$ davka cd dohodka, bo plačal letos 3$, veliki pa v lotu
1945 -64$, v letu-1948 pa 52$ poč. pogojem, če bo zadostil obvezni oddaji, sicer p a , če bo prodajal po svobodnih cenah, bo pa znašala
stopnje. 74$ od dohodka. Na ta način bodo davčne komieije, ki bodo
-pri velikih kmetih zajele vte tržne viške, pripomogle k zboljšanju
prehrane v mestu. Imet, ki svoje pridelke odda skupnosti plača sorazmerno ze.la nizek dc. v e k , obenem pa dobi. bono za. nakup industri jskih proizvodov. Na te ugodnosti bodo morali aktivisti - člani LO
posebno seznaniti km-te, posebno sedaj, ko se bodo pričeli masovni
sestanki na odmero dohodnine -kmetom.•Te sestanke morajo voditi Člani
davčnih koa-sij oa. člani LO-jov - no pa tako kot dosedaj. v večini
piimoro uslužbenci'finančnih poaerjeništev.

Posebno pozornost pa bo potrebno obi-čati pritožbam proti
davčni odmeri. Mnogi špekulanti so skušajo s pritožbami odtegniti
plačevanja davkov. Tako se je pritožil n . p r . proti previsoki odieri
Vida Ivan, elektromehanik iz Most, kateremu je komisije RLO Poste
. predpis: le. dohodke 100.000.- dan. Ker jo to pr.ee j moč an obrtnik, je
komieije. natančno proučil*", njegove dohodke in iaditko . pa je končno
ugotovile, d? je imel celc več dohodkov, kot so ga prvotno ocenili.
Sa t o mu je 'zvišala o ..novo od din 100,000.- na 150 «000.- din. Na dru.
gi strani pa je-malemu čevljarju znižala dohodek od 40.00.. .- din na
30.000.- din.
Pa poglejmo če k ko je a davčnimi vplačili.
koncem okt.c.era 1947..so dolgovali na davkih vsi davčni zavezanci v Ljubljani 61,680.000.- din, toje 90$ predpisa enega leta,
o dno sne 35$ predpis. :• z leta 1945, 1946 in 1947. Ker se je na ta način puŠči1 privatno.u sektorju kapital za njegovo večanje, smo tedaj
pristopili pri izterjetvi zaos•ankov pri velikih zavezancih k prisilnim meram. Veliki obrtniki in kmetje so se izgov_rjali, d:, nimajo
gotovine, a.o je bilo naziiašar.?^Lkmžžm iavršenih 2.191 rubeži, je prišlo
do 36 prisilnih prodaj, to se pra.vi, da so vsi imeli denar, ker so
po tam ukrepu, takoj vsi plačali. Ko so pa videli pozneje večji zavezanci, da se finančna poverjeni št va a o žirom, na' dosežen uspeh v iztej
javi ne poslužuje več prisilnih m e r , iiego lo prepričevanja,je zopet
nastalo nekoliko .nostaekov na davkih in to predvsem v Ot Vidu in
Rakovniku ter Centru, dočim so ost,li redne izterja, "ali. Tako .je bile
na d; n l.ncvenbr - 1948 še 13,436.689.- din zaostankov v Ljubljani.
Tako je samo 6 obrtnikov v St-.Vidu dolgovalo 6S5'8§2.~ din in 6 kmeti
214.000.- ain. Tuša so delali preveč šablonsko,
terjali po vrsti po
:
terenih, mesto na j prvo velike kmete .n obrtnike. Da b. Se te napake
odpravile, so bili pregledani vsi zavezanci, ki ime j o nad 20-00. .din zaostankov, n-pravili smo operativni plan izterj v e , iri velikih
smo uvedli prisilno mero, z ar ubili j in rye<jvsem
p o m e t o , s katerimi
n
n
ustvarjajo največ done tirov ( pri l.meti?pM Š-e ja jlxim stroj , ki g poea
malim kmetom, da j- h drži v obvisnosti.) l-.ričeii pa so takoj z vplao
li. V novembru se je '.manjšal zaostanek "na dava. ah od 13,436.005.-- dr*
na 4.832.717.-, od česar odpade polov:.'oo ne št. Vid, Br. pogojno pa
bo troba do konca meseca Še ta ost nek izter .ati.
V lotih 1945 in 1946 je bila dcho-. nina glavna dohodek naših proračunov, doč.am v letosiijem letu tvori lo še 10$ vseh dohod-kov mastnega proračuna. To se pravi, de dohodnina v glcvnem ne luž:
vzdrževanje nego.kot orožje proti kepitali tačnim elementom. Da so
je diforenca acijc: res pričela vreiti - -no m povedo r zmerja med
skupnimi davčnim, osnovami m. j lih on velikih kultov.
D o č a m je v letu 194-5 odpadlo od celotnega donodaa kmetov
sa oe-msro 32$ ne male, o&ta&o na velike, se te 'procent .znaža v letu
1948 na 17$ v prid m a l i m , d a s i ravno se je sa.up.n-. SS:m2:I:|&r dohodek
kmetov zvišal od leta 1945 t.j, od 6,587.355«- na 51,146.040 v letu
1948. Isto razmerje je pri obrtn: kih samo s to razliko, da jo bila
industrija letos nacionalizirana. Vrednost teh podjetij,.ki so pri5
pod KLO znaša blizu 2O0-,05/0.000.- dočam so letno plačevali le'
7,038.000.- din davi:.,. Zato J>o tudi letos vsled iapad&n teh pedjota

$rgovin in gost..In dohodnina za 20 milj« nanj ž a - ot prejšnje leto,
vendar pa n : druga strani v-čji dotol: m : dobičkih n oih pod je t i. j
za -70$ več kot je izpadec dohodnine. T-.,ke znaša dobiček podjetij
druge nacionalizacije, jai so prešla pod kLO v znesku din 12,384.^00.--.
kako -se dobiček naših podjetij sorazmerne progrea.i.čno vsako It t o
viča, nam pokaže primer, ko smo lota 1947 imeli v naših podj.tjih
le 1,237.000,- din dobičke, smo imeli:
v letu 1946 . . . . . . . . 20,349.177.- din
n
v lotu,1947 . . . . . . . .101,437.103.v letu 1948 pa.bomo dosegli skupno z znižanjem polno lastne
cene 200 milj ,• din.
To predvsem, kaže nazorno, da Se fiskalne davščin- nižajo
in izginjajo, ker izginja tudi privatni kapital, višajo pa se dohodki iz našega socialističnega gospodarstva, ki že tvorijo glavni
del, t.j, 90$ našega proračune.
Tov. Kr ighe r Ur o š :
Ker ni bilo posebnega referata s strani Izvršilnega odbora
.0 nalogah in uspehih, s katerimi so bori poverjeništvo z. kulturo
in umetnost v zveni z množičnimi organi: acijami, se mi zdi potrkano,
da se ljudski odbor kot celota bolj se nami s kulturnimi problemi
in da te uspehe in probleme, kakor tudi težave, prenašamo naprej na
teren, kakor bomo prenesli r zne uspehe in probleme, ki se danes
obravnavajo s področja naše gospodarsko borbo. Izčrpnega poročila v
tem pogledu no bi mogel podati, vendar lahko omenim, da smo tudi na
tem polju dosegli nekatere odlične uspehe. Tako bi predvsem omenil
otvoritev Kastnega, 'mu.oja,, ki je bila v okviru Ljubljanskega festivala in ljubljanske razstave-, kar lahko smatramo za let uspeh, kod
uspehe, ki sigurno zanimajo celotni LO smemo šteti borbeno akcijo,
ai je bila izvedena pri p r e p i š č e n j u Šentjakobske knjižnice v Ljubij ani.
Imamo pa tudi neuspehe, ki so razumljivi, ker so akcijo
kulture an prOsvete v največji meri odvisne od sodelovanja, masovnih
organizacij in so po svoji gospodarski strani izvenplanske, Eden takih
primerov je prav Šentjakobska knjižnica in to kar se tiče dodelitve
primernih prostorov, kor dosedanji prostori ne odgovarjajo njenemu
namenu, Stanovanjska kriza v Beogradu, kjer smo morali name3titi no
skmo republiške, temveč tudi zvezno ustanove je v primeri z Ljubljana mnogo več jat, vendar jo mesto Beograd našlo primerno ^rostore
za knjižnico in ima vsak rajon dobro in lepo urejeno.knjižnico„
Kod primere, da se premalo zanimamo za kulturno akcije, ki
b i morale biti atvo.r Celotnega mestnega odbora bi omenil tale pa.'mor:
Iz časopisa sem izsledil, da je ustanovljeno Lestn~ gledališče v
Ljubljani. Zdi se m i , da bi o ustanovitvi l.estnega gledališča mor. 1
sklepati ljudski odbor, tega pa nisem zasledil v dnevnem r.edu. Imam
vtis, de je ustanovitev Mestnega gledališč- rošoip in dokončn stvar.
S tom se pa vsi ljudski odborniki no strinjam«. He bi hotel zmanjševat
pomena Šentjakobskega gledališča, ki obstoja že 25 "let in ki ima
uspehe, vendar, da bi to gledališče nosile ime kostno gledališče,
se mi ne zdi umestno, kor je to gledališče v bisOvu last malomeščanskega dela in si ni po svojih uspehih niti po ideološki izgradnji
,ridobilo te legitimacijo> Takno ukrepe smatram za prenagle in za
rahlo podcenjevanje pojma Mestnega gledališča. Zato bi bilo potrebno,
da bi pover jeništvo za kulturo in umetnost, na prihodi,.jem zasedanju
podale referat o tem vprašanju in ga.predložilo v diskusijo eolotnema.
ljudskemu odboru, ker so nam vsem uspehi iz tega podračja prav tako
v čast in pcncs našega mosta, kakor problemi našega, gospodarstva. •
Tov. Dr obe ž jkranc :
Tovariši ljudski odbornikij Stanovanjsko vprašanje je postale
takoj po osvoboditvi zelo poreče«. Že v petletnem planu razvoja Ljubljane se polaga osnovna pažnja no komunalno gospodarski in kulturni
razvoj mestu za dvig življenskega standarda prebivalstva, zato je
določen največji procent investicij za okrepitev stanovanjskega fonda,
kulturnih' in zdrastveno socialnih ustanov.

Predvideno je zgraditi 1564- stanov-n j ali 170. OtO m2 ar. zidane
stanovanjske površine..
V prvem letu petletn-ga plana je bilo popolnoma izvršenih
100 družinskih, stanovanj v izmeri s-n i dane stanovanjske površine
8.872 m 2 . Ob Celovški cesti jo bile začetih več stanovanjskih blokov.
V lotu 194-3 ne bila planirana ob -Celovški cesti nadaljevalna
dela blokov od 1~1<S, postavitev še 2 novih blokov 17 in 18. Poleg ogromnega grodilišča .ob Celovški cesti so se zaključevala dela 27stenovanjoko hiše v Št.Vidu. v Št.peterskem predmestju so se odprla
nova gradilišča,14 nadzidav in gradnja novega bloka ob Vrhovčevi
ulici.
Program OF mesta Ljubljane je še posebej omeniti, ki jo zanimiv za slehernega LjubijanČ-ena* Samo s prostovoljnim delom so bo
do konca leta dosegel plen količinsko 91$. Radi slabega vremena v
največji gradbeni sezoni je plan. dosegel Tiiafci procent. Da bi se
pridobilo kratkim potom čim več stanovanjske površine, je bila pokrenjena akcija za pregled neizkoriščenih podstrešij in nedograjenih
stanovanjskih hiš in n v ta. način pridobljeno 90 družinskih stanovanj.
Zvezno in republiške ustanove so v letu 1948 gradile 120
družinskih stanov nj Skupno bo do kanca, leta 1948 xx danih v oksploatacijo stanovanj s
a) a.LO novogradnjo v Št.Vidu in Šiški, stanovanj 203 površina 23*422 m 2 ,
s
b ) KLO, rajoni in privatniki, pridobljen- stanov, nja z raznimi
adaptacijami neizkoriščenih podstrešij in dograditvijo nedograjenih hiš, .stanovanj 72, površino 5-400 m 2 .
c ) tovarno in podjetja republiškega in zveznega značaja so
z našo pomočjo dovršile 120 stanovanj, 15*588 m2 površino,
Skupno torej 415 stanovanj ali 44.410 m2 površine o
Skoro polovico pridobljene stanovanjske površine je bilo
pridobljeno pri prezidavi raznih podstrešij in dokonč vanj raznih
nedograjenih h i š . S, j je samo Litostroj pridobil 3.088 m2 stanovanjske površine. Ta akcija je imela namen izkoristiti neizkoriščena
podstrešja in dograditev vseh nedograjenih hi.š in so na ta način
izogniti porabi krtičnih materialov. V kolikor so privatniki vami
delali, jim je bilo pomagano pri nabavi kritičnega materiala in finančnih sredstev. Izrabljena je bila kvalificirana delovna sila v
glavne;, v. izven službenem času.
Baša gradbena podjetja so bila v glavnem angažirana na gradilišČu ob Celovški cesti in Št.peterskem predmestju, koder so gradila Dečji dom, otroške jasli, dvigala številne hiše in gradili nove
bloke v Vrhovčevi ulici224 stanovanj v Šiški in nadzidave, ki bi morale biti še
letos dano v oksploatucijo je zastalo delo v glavnem radi nepravočasnega pritoka kritičnega materiala- Blok9, 10 in 11 v Šiški so gotova zidarska dela 95$, obrtniška so z a stile, na 75
bloki 12-16
so zidarska dela gotova 80/,obrtniška povprečno 40$. 250 stanovanj
je bilo planiranih v surovo dograditev. Povprečno je dosežen plan
v 372 stanovanjih ali 46.033 m 2 - 53,-50$. Količinsko bo dosežen
gradbeni plan na polju gradnje ot- novanj 86$ in vrednostne 100$.
Uspeh doseženega plana nas ne sme zadovoljiti. Res jo, da
jo bilo pomanjkanje kritičnega materiala in delovne sile. Ras pa je
tudi, da smo včasih . reveč samozadovoljni in prehitro sprejmemo linijo najmanjšega odpora, Zopadanje v valove linije najmanjše odpora
v velikih primerih,
povzroča povečanje objektivnih ovir. Tako podcex
njevann.iF v lastnp ne bo rodilo boljših uspehov. Postavljeni republim..
in zvezrfl plan so se v vseh primerih premalo resno obravnavali. Vsa
podjetja in ustanove hočejo oprav čitij, da se plani za gradnjo stanovanj niso realizirali radi pomanjkanja delovne sile. To pa v vseh
primerih ne opravičuje odgovorne tovariše, i-o rac n j kanje delovne sile
tiči v tem, tla ni stanovanj, kamor bi. d 11 utrujenega delavca po
težkem dolu h počitku. Visoki procenti menjavanja zaposlitve po naših podjetjih so nam dobro opozorilo, da delavci zapuščajo podjetja,
ne samo za to, ker niso pripravljeni v našem podjetju delati, ampak

zato, ker so negi direktorji ne zanimajo za preskrbo stanovanj
in prehrano. Med direktorji je "treba več zainteresiranosti' za
delavoa, z:, njihov družbeni standard Z mnogimi direktorji razgov rjam dnevno in ugotavljam, da koder se uprava zanima z i pogoje delavcev, tam se delavci polno zavedajo sa -dolžnosti za potrebno© izvedbo
in prekoračitev proizvodnih planov. Postavljajo si obwvaa sami in
sami "o s vaj.o jo delo po normah. V podjetjih, koder ni zanimanj .1 za delavce in njihove družine, koder gledn direktor samo na podbacivanje
plana, ne zanima se pa
na vzroke podbacivai.ja, tam ni dobrih kolekti v
vov in ni uspehov.
Tovarna kleja se je borila ze gradnja stanov njske .hiše.
ker gradnja hiše ni uspela, direktor ni kapituliral,
pač p,, s vso
iniciativo postavil provizorij za 50 delavce /. Sosedna tovarna kemične industrije se za stanovanj-a. delavcev ne z-:nima. Delavci stanujejo
v neprimernih gostilniških prostorih. V takih razmerah vidiš vso prej.
kot čistočo. Za vajence v gospodarstvu ponekod sploh ni nadzorstva
kako živijo, kako so preskrbljeni s primernim stanov-njem, obleko
in prehrano, /to je v veČini primerov deveta briga personrlnoau referentu. Običajnd najdemo vajenca v gospodarstvu stanovati v zasilnih
.tanovonjih (lokalih), opremljenimi s prragradi, slabo odejo in v
nezakurjenih prostorih. Direktor misli, ao. je že vse naredil s tem,
da je vajence dobil in pismeno zaprosil stanovanjsko oblastv; za dodelitev stanovanj. Taka je splošna linija naših podjetij, kar smatram, da' je to linija najmanjšega odpora. Prepričan sem, da se istočasno s prošnja na stanovanjsko poverjenlštvo vlagajo tudi kopijo
na kontrolno komisijo. Menja sem, dr bo treba tak način v celoti
spremeniti. Razmere gospodarskih vajencev jo treba takoj izboljšati.,
Direktorji mor," jo stanovanjsko vprašanje za vajence v gospodarstvu
in za neporočene delavce reševati s primerno gradnjo provizorijev
In polprovizorijev. LLO bo vse-kakor resneje opozarjal vso odgovorna
za oskrbo vajencev, ki jo morajo imeti stalno pred očmi.
Vprašanje odnosa do zgradb splošnega ljuaskeg. premoženja.
Ljubljana' ima pr.cej hiš splošnega ljudskega premoženja in en del
teh je v upravi zgradb p« rajonih. Drugi del teh, ki služi direktno
ustanovam in njihovim podjetjem je v njihovih upravah. Odnos do h«.š,
ki jih imajo v upravah je treba 100$ spremeniti. Upravno-oper .tivni
voditelji ne posvečajo nob-ne pozornosti na okvare. Lahko je najti
primere, ko upravno-operativni voditelj ne ve, kdo upr v l j a h i š o , v
kateri ima sam pisarno. Postaviti je potrebno povsod odgovorne hišno
upravitelje, ki bodo nadomeščali »hišnega lastnika v pravem smislu,
3?a bodo odgovorni zo vsa popravila. Upravno-operativni voditelj se
mora zavedati, da. odgovarja za pravilno vzdrževanje in pravilno izkoriščanje stanovanjskega fonda. Zato se mora v bodoče nujno povezati s poverjeništvom zr stanov-njske zadeve glede podrobnejših
navodil. .
Poostriti je treba kontrolo nad raznimi prezidavami in izmenjavami instalacij. Na odgovornost bo treba poklicati vsa one,
ki neopravičeno preurejajo in izmenjavajo instalacije in drugo n prave .
Za. vzdrževanje stanov, njskega fond-", bo potrebno postaviti
močne remontne delavnice in ronotnr podjetja, ki bodo,v stanju izvrševati vaa potrebna vzdrževalna dela. Za bodoče leto so planirana
vieoka mrtericlna in finančna sredstva.
Mestni ljudsiai cdbor bo v letu 1949 vložil n jv,ečji del
investicij za. gradnjo stanovanj. Z. to so potrebna predpiipr vljolna dela že v letošnjem l e t u . Za pravilno sestavo programa projektov
nam je potrebna primerna lokacija. Pri tem imamo velike težave, ker
Ljubljana nima še dokončne g-., regttlačnega načrta. Velik del investicij namerava I.1L0 v ptihoanj-em letu vložiti v gradnjo polprovizori jev.
To pa. radi tega, ker b v'bila' ta gradnja sigurno hitrejša in hitrim
potom dobili večje štgVilo samskih in družinskih stanovanj. Od urada
so regulacijo na. m j a/bilo določena lokacija ob Toaačevski cesti
pri sv.lir:; šu. Ka.ro zajame v svojo sredino gramozno jamo, koder so
bili streljani talci. S tem so pa MLO ne strinja- Teren je brez v-d vednega in kanalizacijskega omrežja. Izdelati bo potrebna novo cestišče. Urad za. regulacijo utemeljuje upravičeno postavljanje kare ja iz estetskih in u r b a n i s t i č n i h vidikov. To utemeljitev f udi MLO
sprejme, vendar bodo" v letu 1949 vi .dole še vedno velike težkoče za
L nabavo gradbenega in instalacijskega materiala in bo izvedbo nmer.-

nr omenjene-*!! kraju praktično z 3I0. težko izvedljiv , odnosno
se "bo zavlekla izgotovitev radi pomanjkanja gradbenega in inastalacijakega materiala. To pa ni namen pri gradnji polprovizor:jev, ker
polprovizoriji doli svoj smisel samo
vidika hitrega p r i d o b i l j a
stanovanjske površine- 'Prednost posta vij e ne ga«kareja ima samo komunik cija cestne železhice, ker je v smeri sv. križ; najmanj obremenjena.
Drugi del programa investicij za leto 1949 je dviganje vseh
stanovanjskih hiš, ki imajo zato pogoje«. V program smo post. vila za
dvig 50 hiš. Pri tem nas regulacija še bolj zadene, ker se dotikamo
pretežnega predela mesta. Pri tem je estetičnoot in urbanizem sploh
precej oddaljen od našega postavljenega programa. Mnenja sme, da se
izplača- nadzidati vsako hišo, ki bo stala nad 10 let in da odgovarjajo statističnim računom ter' osnovnim urbanističnim predpisom.
Kaj vodi MLO, da postavlja največji program na gradnjo pclprovizorijev in nadzidav. Vodi nas samo misel čim več stanovanjske površine pridobiti v kraju, koder se da izkoristiti obstoječe komunikacije.
Ostali deli investicijskega programa se nanašajo na dograditev 372
nedograjenih stanovanj v letu 1948 in gradnjo novih blokov v surevom.
Celotne program zahteva mobilizacijo najširših delovnih
množic. Pripraviti bo potrebno boljšo organizacija, projekti, proračuni in zemljišča morajo biti pripravljeni pred začetkom gradbene
sezone. Preko ži. e se mora postavljeni program in'projekti dokončno
preštudirati. Z izvršitev teh predpisov pred gradbeno sezona pa, ne
sme biti ovira regulaciji, kar se v velikih primerih dogaja. Po zastavljeni gradbeni dejavnosti na gradiliščih bo
moralo odpasti
korigiranj o postavljenih projektov, ke.r jo to ena glavnih ovir za
pravilno izvajanje plana in-kontrole nad njimi. Odnosi med projektanti
in podjetji ter med investitorji. Do danes jo bilo težka pr .pričati
projektante in podjetja, da je investitor odgovoren za ves proces
izkoriščanja investicij in porabe gradbenega materiala ter za kvaliteto gradenj., Odnosu® do investitorja se mora v bodoče spremeniti,
predvsem bo -potrkbno spremeniti odnos do kvalitete prednje D' ne s- ne
opa.Mmd niti na enem gradilušču tega odnosa. Hc-rmirci se borijo samo
dosego norm. Odgovoren oporaitvni strokovnjaki danes opravičujejo
slabo kvaliteto s tem, da se pri normah ne da doseči k v a l i t e t e
To
opravičilo drži samo' V slučaju, če se podcenjuje važnost kvaliteto
dela r.
Mobilizacija delovne sile z,:, izvedbo plana v letu 1949 bc
mor-..la biti boljša kot letes. Prostovoljna delovna sila, ki je pele zel- v letošnjem letu ugodne uspehe, bo zelo važna v letu 1549
z,- dosego postavljenega plana. Potrebno je poiskati po vseh ustanovah
in podjetjih raztresene obrtnike, odnosno kvalificirano delavce in
jih vključiti v izvedbo•dola petletnega plena, ki pade na proporc
po posameznih planskih letih.
T e v P a h o r Joge«
Glede n poročilo tov. poverjenika za trgovino in preskrbo
prosim pojasnila v pogledu distribucije krompirja za one potrošnike,
ki &e nisc prejeli odgovarjajoče količino po gar ntir .ni preskrbi*
Z ozirom na težko stanovanjsko vprašanje, ki ne bo rešeno
šo v prihodnjem letu, bi opozoril, da se za prihodnji zimski čas predvidijo ogrevalni.ee, kamor bi lahko zahajali ljudje, ki imajo neprimerna s t a n o v : n j a ^ a m ^ n n g a j l a o t primer, da se je v poletnem času vpi salo na m i i v e s ^ Ž B O O
dočim jih beležimo v zimskem c. ou
preko 2000, ki so so verjetno.vpisali pr dvsom zato, d, imajo možnost
bivanja v zakurjenih prostorih. Prav tako so bolničarke nameščene v
podstrešiM^ oobioiJa, ki so mrzle in neprimerne za osebe, ki preko dne \
odpravljajo težka dela. kolikor ne spada to v kompetonco MLO, bi bila.
tc naloga RLO-jev.
Tov. Bravničar Dušan•
Z ozirom na predvidene
težave v stanovanjskem pogledu., ki jih
1
bomo imela, še v tem bodoče: letu, je treba, rigorozneje in širše izv-j. ti akcijo, ki se deloma-že i-, vaja. Naš stanovanjski zakon, ki sice

f odgova rja s a cializmu, ni s . -con s o dan j os t i , te arva o za :con. b o aoenos x i ,
I ter dopušča z ožirom ha veliko stanovanjsko krizo in tažko razajro
preveliko stanovanja maloštevilnim družinam. V polni meri se ga poslužujejo .kap it sli stični e lemcrrti in daje prednost buržuaziji, k i .
zavira, našo graditev socializma. ITe smemo izgubiti iz vida nešteto
primere, ko še mnogo delavskih družin z 7 in več Člani stanuje v
inajhnih kletnih stanovanjih, doči.a se buržuazne družine šopirijo v
udobnih stanovanjih. Naša ustava, in zakon govori, da je treba kapitalistične ostanke uničiti in če treba protizakonite. To naj občuti
buržuazija in razredni sovražniki, ne pa da jo čuti naš delovni človek. kostni komite t je o tem razpravljal in dejansko sprejel sklep,
da je treba vse one družine, ki simpatizirajo z angloamerikamai, ki
sanjajo o atomski bombi, vzdržujejo zveze z inozemstvom in s tem
[zavirajo izgradnjo socializma-, utesniti tako-, da so v ono stanovanje
namesti dve pa tuv.i več takih družin. Stanovanjsko vprašanje je trčila reševati na razredni revolucionarni osnovi.
Tov.Boh Jože>
Z ozirorn na izvajanje tov. Drobeža gleda delovne sile,bi omenil,
da nastopajo težkoče. pri najemanju delovne sile vsled pomanjkanje
obutve in oblačil. Topogledno sne pokrenili pri poverjeništvu za trgovino in preskrbo vsu potrebne ukrepe, vendar smo dobili negativen
odgovor. Poudaril b i k , da delavstvo v gradbeni stroki potrebuje primarno obleko in obutev, bolj kot delavci v delavnicah in moramo zato
dobiti potrebne kontingente, ako hočemo preprečiti padec delovne sile.
Tov. Žagar Peni:
Tov. tajnik so je v svojem referatu bežne dotaknil ustanavljanja
uslužnostnih podjetij za. razbremenitev naših žena. Ustanavljanjo ten [podjetij pa v Ljubljani si3.no počasi napreduje. V le t o En j SE letu sta
bili v Ljubljani organizirani samo dve rajonski krpalnici in ena rajonIsko pralnica. Po drugi strani, pa vemo, da žene v tej smeri dajejo
precej iniciativa in a:, to iniciativo - ljudske odbori' premalo upoštevajo. V Polju je bil dva meseca pr.ipr.-vlggn lokal in kader za krajevno krpalnico, ni pa na razpolago potrebnih strojev. Vemo ua zopet to,
da je še nešteto živili j, ki neprijavljeno izvršujejo s-.- o j o obrt po
'hišah. Te ženske jo treba: vključiti a- ta podjetja, o;-: . jim v nasprotInea. primeru odvzeti- stroje ker to narekuje družbena potreba.
Povečati je treba ustanavljanje uslužno stilih podjetij, med kiterimi se ne sme pozabiti podjetij za. snažen je stanov; n j . kader gospordinjskih. ponočnic si namreč manjša z ozirom na vključitev v produkcijo, žene p a , ki so iste tako vključene v delovni proces morajo poleg
tega opravij. ti še gospodinjske dolžnosti. Svoj čas se je.pri RLO
Center skušalo ustanoviti tako podjetje, vendar je rajonski sekretai
izjavil, da RLO ni navdušen za tako podjetje. Treba pa je misliti
na ustanavljanje podjetij, ki bodo razbremenjevala naše žene, ker
I bomo s tem ...ridobili ogromno ženske delovne silo, ki se danes zaradi
[gospodinjskih nalog zadržuje doma, na drugi strani pa bomo z ustanavljanjem služnostnih podjetij pomagali našim delavcem, ki prihajajo iz
[drugih republik in so prisiljeni dajati svojo obleko in.'perilo v sneženje in pr_nje privatnikom, kateri jin nekontrolirano izkoriščajo.
iia vse to mor-xo misliti, če hočemo pomagati našemu delavcu.
Tov. Dobrajc Leopold:.
Dotaknil bi se vprašanja obrtništva mesta Ljubljane. Zz referata
'tovz. p o v e r j e n k a za industrijo in obrt tov. Pleska je bilo razvidno,
da se je poverjeništvo v precejšnji meri zanimalo za delovanje privatnega obrtništva. Privatni sektor je še precejšnje gospodarske važnosti- Radi vključitve obrtništva v planske naloge so bile osnovana zadruge obrtnikov. -Te zadruge so planska dela nedvomno izvršile v precejšnji meri. Razlog, da niso izvršile vseh planskih nalog, je bilo
[pomanjkanje materiala. Tem zadrugam je treba posvetiti več pažnje
ie zaradi tega, ker vemo, in je vsem znano, da v obrtništvu prevladuje

še precejšnja kapitalistiona tendenca in je poblevanje teh. zadrug
otožkočeno s strani samih, obrtnikov, ker nimajo pravega razumevanja
za današnjo družbeno ureditev. Da be moglo obrtništvo izpolnjevati nalog,
ki so mu naložene v bodočnosti, t« j. d$ bc m razpolago ljudskim množicam za njih potr.be, ne bo več vključeno v planske naloge in bo
potrebno, da bo v zvezi s tem poverjeništvo za industrijo in obrt
polagalo več važnosti pri distribuciji materiala tudi na obrtniški
sektor. Obrtništvo je tisto, ki izdeljuje kvalitetne Izdelke, za kak: re je Veliko povpraševanje. Pri kvalitetnih izdelkih se je treba postaviti na bazo individualnih naročil. Večina obrtništva se zaveda
stanja družbenega razvoja in bo pripomoglo, da bo izvršilo vse naloge, ki bodo pred njega postavljene.
Lokalno gospodarstvo RLO Rakovnik-Vič je precej razvito, ni pa
še v oni višini,na kateri bi moralo biti. Pri ustanavljanju novih
podjetij se čuti pomanjkanje strojev in sličnih potrebščin, zato bi
moral kastni ljudski odbor pri reševanju t~h problemov nuditi rajonskim
ljudskim oaberem vso pomoč. Kar se tiče obstoječih obratov in gostiln,
potrjujem trditve tov. Prešerna. Povezava med kLQ in RLO bo morala
biti večja in n i pr -vilno, da se RLO ne nudi zadostne pomoči na gospod:, rskem pol ju ter se pare več povdor j ^ njihova samostojnost. RLO so
bili v pogledu gospodarstva manj podkovani in prav vsled tega ni bilo
gospodarstvo takšno, kakršno bi moralo biti.
Tov« Rakar Iva:
Tovariši ljudski odborniki! Iz referata tov. Podbregarjeve smo
slišali, da se v postavkih petletnega plana našega mesta polaga osnovna
pažnja za dvig živijenskega standarda prebivalstva, za komunalno gospodarstvo, za kulturni razvoj mesta ter za dvig in razvoj zdravstvenih in socialnih ustanov.
Vse te postavke so nam garant, da se bo na vaeh področjih izvrševanja petletnega plana vzporedno s tem tudi zdravstveno in socialno
vprašanje močno dvignilo. Naše $-1° na zdravstvenem in socialnem področju bomo dvignili še posebno ""zato določenimi investicijami, kiznašajo za naše poverjeništvo.23 milj. din. Haloga na_ega poverjeništva je, da s pravilnim izkoriščanjem gornjih- postavk v čim večji
meri pospeši razvoj na zdravstvenem in socialnem področju.
kot najvažnejša stvar po liniji zdravstva je čim uspešnejša borba
za preprečevanje nastanka bolezni, ne pa samo žcs nastalo bolezen"
zdraviti-. S tem v zvezi s najvažnejši:
1.) Dvigniti higieno na vseh področjih na čim višjo stopnje.
2.) Zaktivizirati in vzgojiti ljudi za čim širše vključevanje
njih samih v zdravstveno prosveto in uporabljanje preventivnih mer.
Na našem poverjaništvu dela na polju higiene predvsem sanitarna inšpekcija , ki je opravila v letošnjem letu 4-450 pregledov poleg kontrolo, ki se je vršila nad pos nežnimi primeri, ali so se predlogi
inšpekcijo izvajali. Težišče dela je postavila na živilsko higieno.
Vršili so se sistematski pregledi tako proizvodnje, kakor tudi vskladiščenih in razdaljevanih živil, sistematski pregledi menz in delavsko-nomeScenskih restavracij v mlekarnah, mesarijah" itd. V večjih
obratih je kontrola ugotovila, da posvečajo večjo pažnjo higieni,
dočim jo v nekaterih manjših obratih higiena slabša in sicer ne s. no
radi objektivnih vzrokov, temveč radi nevestnosti posameznih poslovodij in upravnikov. linogo truda ja bilo vloženega za zboljšanje higiene
v gostinskih obratih. S sodelovanjem poverjeništva za gostinstvo in
turizom se pripravlja pravilni]-:, o higieni gostinskih obratov. V živilski stroki se ni urejevalo seno higienskih nedostatkov, temveč
se je stalno zasledovalo kalorične vrednost in kvaliteto živil. Pokazalo se je, da se kalorična vrednost živil iz dneva dan zboljšuje.
kalorična vrednost se giblje od 2.300 do 3-500 kalorij.
V centralnem laboratoriju za preiskavo kvalitete živil je bile
preiskanih 2.350 živil iz našega delovnega območja, najdeno je bilo
15$ neprimernih vzorcev živil, ki so bili odvzeti za uporabo prehran .

iokvsrjone so bilo največ zelenjave, konzervirano s^dje in sočivja,
ne"' aj moke in jejo. Preiskavo radi pokvarjenosti co poka.ale, da je
prišlo do okvare radi dolgih transportov ali pa radi nevestnesti posameznikov, ki so predolgo zadrževali material. O vseh prizadetih
smo signali: iroli na odgovarjajoča mesta in jim dajali predloge za
odpravo napak,.
Higiena javnih živilskih trgov je slasti v mesecih, največjo obremenitve. slaba in ts r
1) Radi pomanjkanja smisla za čistočo pri prodajalcih in no.kuoovalcih.
2 ) Radi kopičenja ogromna embalaže-, kar povzroča uma zanos t in
smrad.
3) Radi p r m m l e g a izpiranja javnih živilskih trgov.
Da se dvigne higienska raven trga je nujno potrebno, d_ tO postavijo primerni vodometi, kjer bo omogočeno izpir njo sadja in s tem
prepreči prenašanje bolez.i, da se po pašnikih in ljudeh e.mih opozarja -ljudi, kam naj odlagajo odpadke ter da se odvaža embalaža Čim
hitreje.
Skupno z inšpekcijo dela so se vršili pregledi obretcV m s ..čer
prodvse: za zboljšanje sanitarnih naprav, zavarovanja strojev, zboljšanje ventil cijshih naprav, garderob itd. Ha potila gi najdenih pomanjkljivost.' je izdala inšpekcija d e l a ' odločbo na osnovi katere s o je
vršila kontrola. Uspeh so je poia-zal v zmanjšanju obolenj.
1
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Težah, higieni "" problem so skupna ležišča in baračn. naSelja,
nekatera če iz predzadnje svetovne vojne, ki nimajo a,.nitornih nopr v .
Poleg t e g a p. nekateri ljudje v t e h našeljin m prenočiščih i m a j r
premalo smisla za osebne higieno, zato se tu večkrat pojavlja r...zni
nrces- V higienskem smislu na tem polju je delov=1 naš za ved za desinf 3?.~cijo in desinsokcijo , ki je v letošnjem letu napravil 21.620 m2
des" nsekcij in 52 desinfekcij » od tega 40£> v baračnih naseljih in
skupnih ležiščih Vsekakor ne bi bile higienske pomanjkljivosti v
skupnih n.seljih s z . renočiščih take, če bi odgovorna podjetja ali
ustanove skupno s sindikatom vodile veš brige ter bi s sodelov--njem
terenskih Al'2 organiz cij nudile ve č j o pomoč in vzgojo za vzdrževanje
S/ e . v

čistoče.
Ha terenih jo bilo izvršen h čez 800 r.. z ličnih pregledov in ukrepov
o m njših -higienskih nedostatkih, 11 pa lahko postanejo pri zmneaiarj en j u zdravju škodljivi- Najbolj poreče so se pokazali higienski nedostatki v knmtsaih predelih, zato smo poverjeništvu za kmetijstvo
predlagali ustanovitev osonacijskega referata oz. fonda, potom katerega bi Se po kmetijskih zdravstvenih i.n gradbenih strokovnjakih delalo
propagando, pr dloge in načrte za poedine asanacij ske ukr po, vsaj za
odpravo najnujnejših higienskih nedostotkev. Moramo reci, da s- je
vsled sistematičnega dela sanitarne inšpekcije, kakor tudi z Vočjo
delavnostjo komunalnega poverjeništva, z izboljšanjem i zni.ii komunal- •
I nih naprav ter eploeni čistoči mesta, higiensko stanja precej zboljI šalo, vendar pa ravno na t..m področju stojijo pred ljudskim odbore-,
f še velike m loge» D» bomo lahko govorili o dobr em higienskem stanju,
I je treba so rešiti problem razširitve vodovodnega omrežju, podaljšanja
kanalizacijskega .omrežja, zvišanje števila javnih kopališč in stranišč, zboljšanje načina o uvažanj i, odpadkov in množični zvišanje števila higienskih s t a n o v n j .
Priznati moramo samokritično, da n.. nekaterih področjih in tc v
večini tistih, kjer nimr.ro objektivnih težkoč nismo higieno dvignili,
ta
v stari Jugoslaviji. Kaj so vzroki temu:
1.) Vae do druge polovice letošnjega leta je bilo poslov..nj-o sanitarne inšpekcije na liniji, ko jc po večini samo pregledovala in
I zasledovala le prijave, z reorganizacijo sanitarne.insp.-kcije, pa se
I je pristopilo k sistematskim pregledom, študiju in poglabljanju, kjer
I so so pokazali hitro vidnejši uspehi,

x

2.) r o m a l o so je posvečalo pažnje od strani upravno-operativni h. vodstev po vprašanju higiene in "bodo v bodoče baš oni morali
temu vprašanju posvetiti več pažnje.
Na polju zdravstvene pro3vete sm) skrbeli za čim širše vključevanje ljudi in_~sicer smo to delali po vseh linijah. Vršila so §e
masovna zdravstvena predavanja po terenih, obratih in različnih tečajih, katerih je bilo preko 1.500. Na drugi strani pa ono organizir a l i zdravstvene aktive po terenih in rajonih, po obratih so bili
postavljeni obratni higieniki. V to delo smo vključili predvsem ljudi, ki
imajo veselje do zdravstvenega dela In pa. one, ki so že
naredili različno zdravstvene in higienska tečaje. Glavno delo teh*
aktivov je na polju zdravstvene prosvete, k i ima velike in odgovorne
naloge. Poučit:' mora slehernega izmed nos o vseh preventivnih in higienskih ukrepih, ga prevzgojiti in prepričati, da bo to ukrepe tudi
dejansko in dosledno izvajal. Vzbuditi je v sleherniku zavest, da bo
v veliki meri sam odločal o svojem zdravju. Terenski in zdravstveni
aktivi in pa obr^tnija higieniki so strokovno in organizacijsko prešibki in niso kos svojim nalogam. Strokovno se ji. nudi po oč s tečaji in predavanji, za organizacijsko in politično ureditev po bo potrebno več pomoči in sodelovanja vseh masovnih organizacij.
Zdravstveno zaščito prebivalstva smo sprovajali-prvič po pr ventivni poti, drugič Ji o kurativni poti.
Na preventivnem polju je bilo v letu 1948 opravljenih mnogo del,
predvsem zo ohranitev zdravega organizma, z rožnimi prevontivnini
cepljenjA. Najbolj razširjena in nevarna otroška bolezen je bila dev i c a . Zato jo bilo že lota 1940 uvedeno obvezno cepljenje proti davici
in .je vsako loto cepljenih več tisoč otrok. Starši sami opažajo zmanjšanje obolenj -po cepljenju, žeto je bilo v letošnjem lotu 53$ odziv
na cepljenje. Lata 1948 je bilo odrejeno zaščitno cepljenje proti
tifusu vseh prebivalcev mesta od 15 do 25 let. .Bilo je C e p l j e n i h
18.481 oseb. Vsakoletno se vrši preventivno cepljenje proti kozam.
Irvič v naši državi se sprovaja masovno cepljenje z B C G- proti
tuberkulozi, katerega trenutno vršimo v Ljubljani Udeležba je pri
ioloobvezni mladini 100$.pri predšolski mladini p.. 6o do 91$. Led
okupacijo oslabljeni organizmi in še deloma radi današnje kalorično
nezadovoljive hrane, je kljub zboljšanju delovnih pogojev odpornost
proti boleznim padla- Dnevna statistika'izkazuje med delovnimi ljudmi
4.5$ obolenj za daljšo dobo izostajanja iz delovnega procesa. Obolenju
zavisijo od klimats. ih prilik, zato je v prehodnih mesecih na jvečje
obolenje dihalnih organov ih revmatičnih obolenj, dočim prevladuje v
vročih m e s o M h bolezen prebavnega trakta In krvnih obtočil. V pojavu
nalezljivih bolezni je opažati splošen padec, soj v zadnjih lotih
Ljubljana ni doživela nobene večje epidemije. Brez dvoaa je to v obilni meri zasluge preventivnih mer zdravstva.

Edina nalezljiva bolezn, ki šo raste, dasi smrtnost pada, je tuberkuloza, čemur pa so glavni vzroki: l) manjšo odpornost, kot posledica okupacije, 2; pretesna nehigiensko stanovanja, 3) še vedno premalo število poztelj: v bolnicah os. zdraviliščih.
V preventivne in kurativne svrhe TBC je vsled t e g a poverjeiiiatvo
adaptiralo protitubcrkulozni dispanzer za Ljubljano sd JžžngH in ga
ločilo od dispozicij BZ32. Glavna pr«. ventivn - nalcga dispanzerja je
v sistematiskih rentgenskih pregledih, ki se vrše na obeh dispanzerjih.
Tekom letošnjega lota je bilo narejenih okrog 20.000 rentgenskih pregledov, po katerih se je po ugotovljeni bolezni takoj pristopilo k
zdravljenju. Kjer so omogočeni ukrepi hitrega zdravijunja, posebno še
v lažjih primerih, za socialno z: varovance po liniji LZOZ,za socialno
šibke 5 se dajajoj krediti za priboljške ali okrevališča. V te n.amen
je izdanih mesečno okrog 200.0.0.- din.
Zvezo med dispanzerjem in bolniki na terenu vzdržujejo terenske
medicinske sestre-, ki vrše pri bolnikih zdravstveno propagande in
asanirejo prilike v kolikor je potrebno. Rezultat dela po tej liniji
daje sliko sledeči primer. Leta 1913 je bila umrljivost TBO 29.1$,

lata 19 36, t . j. po 16 lotih je p: čila pod 10>, lete. 1945 je bila
umrljivost 25.9$? a že leta 1947 padla na 9«8$.
ITinario popolne zdravstvene si ke Ljubljane in ne vemo ho lilo
izdatne so bile na če preventivne mere, ako ne poznamo gibanja rojstev, števila smrtnosti in njenih vzrokov.
Statistika nam kaže, da je do nedavne višine zrastlo število
rojstev, soj je v letu 1947 v Ljubljani rojenih 2.606 otrok, v letu
1948 p.; do 15.novembra 2,495, proti predvojnim in vojnim letom, ko
je bilo število rojst«v okrog 1.000. Največ ljudi umre v starostni
dobi od 71 do 80 let in sicer je v ljtu 1947 umrlo 212 starčkov,
od 61 do 70 let pa je umrlo 208 ljudi, v dobi pod 50 let p_ je umrljivost 45 slučajev, izvzemši dojenčka do 1 leta, katerih je umrlo
v letu 1947 ••• 187, letos pa že do 1 .novembra 249.
Po boleznih so vzroki smrtnosti na prvem mestu bolezni krvnih
obtočil, nato slede bolezni živčevja, starostna oslabelost, novotvorbe, na 4 mestu pa je TBC.
Drugo važno področje poverjeništva je zdravstvena zaščita matere in otroka* V ta namen jo bil spomladi osnovan poseben referat,
ki je zadelSun v svrho zdravstvene zaščite del ovne aatoro z organi• iranjea j,-sli, posvetovalnic sa aietere, ustanavljanje domov za noseče ž^ne, vodstvom tečajev sa matere, na drugi strani pa zdravstveno in socialno zaščito otrok in mladine, prav tako preko jasli, dečjih domov, poliklinik in socialnega mladinskega skrbstva.
Cilj poverjeništva tekom leta 1948 je bil, da osnuje v vsakem
rajonu vsaj ene jasli. Doslej so bile odprte le v r j o n u Center za
40 otrok, rajon Giška vršik adaptacijska dela in bode jasli odprte
še koncem decembra za 50 otrok. Na Resijevi cesti gradi poverjeniŠtvo
jasli za 80 otrok m bodo odprte v prvi polovici 1949 leta. Rajon
Rakovnik--Vič bi z adaptacijo vile lahko v kratkem odprl jasli za
00 otrok, toda radi pomanjkanja, stanovanj sa 10 tam stanujočih družin se rešitev propotrobnega problema zavlačuje, vendar bodo odprte
koncem prvega četrtletja 19,49 leta. Prav tako je v no s t ah. Iz vsega
navedenega vidimo, da je storjeno zelo malo za prolio 5 -500 otrok do
3.leta, ki jih je v Ljubljani. Večina posameznih ustanov in podjetij
do izida odrodbe Zvezne vlade o obveznem ustanavljanju jasli sploh
ni vodila računa o svojih delovnih materah, po odredbi pa so nekatera
pristopila k planiranju graditve jasli.
Hačrt za leto 1949 predvideva z novogradnjo in adaptacijo Dečjih
jasli za 700 otrok, katere bodo gradile različna podjetja in ustanove
Poleg gradenj je velik problem vzgoja kadrov, ker le takr-: t bodo
jasli dobre, ko bo.ao imeli dober in sposoben potrebni kader, ki bo
znal nudit:i pravilno vzgojo in oskrbo tem otrokom. Oii smo izvršili
propagando po rajonih in ustanovah za čim večje število praktikantk
za otroške negovalke, ki prakticirajo 6 mesecev v D-čjem domu ali
Otroški kliniki pred nastopom službe. Odziv je z ožirom na potrebe
nezadovoljiv.
Za nosečo ženo, ki pride iz oddaljenih krajev Slovenija, socialno
šibko ali nezakonsko mater deluje že od leta 1945 materinski dom,
ter je bilo letos sprejetih 782 nosečih, od teh 69 iz socialnih razlogov.
Se vedno ni zaščitena, vsa j dokler se ne uredi z aliment cijami
nezakonska mati« V kolikor je do poroda delala„• ji za čes porodniškog
dopusta pripada hranarina, toda za nadaljnje loesece, ko gre na delo,
je često problem, kam dati otroka• Dečji dom za Bežigradom, kjer
sprejemajo tudi matere je prenatrpan. V odprte jasli ga ne more odložiti, ker ga nima ponoči kje prenočiti, ker ji kot sostanovalki
ni mogoče imeti otroka poroči pri sebi, nekatere vrče po tudi nočno
službo. Zato te matere Često samoiniciativno iščejo rejnice in otroie
zaupajo komurkoli, kjer jo poleg slabe nege otroka, največkrat še
izkoriščajo. To vprašanje jo treba rešiti s ustanovitvijo zaprtih
josli«

Zdravstvena'zaščita otrok s sprovaja po dveh linij ah ,prepr~-č2vati bolezni, kar glavno vr« i dečji dom v posvetovalnici, tečaji
za matere in terenskimi medic, nskimi sestrami« Kako važna je ta veja
zdravstva izpričuje dejstvo, ca je lotos preko 10.000 mater iskalo
nasvetov o negi in prehrani dojenčka V dečjez domu. Oedaj sna organizirali posvetovalnico za RLO saška,Sokovnik in vseh treh KLO.
Drugo delovne področje zaščite otroka je zdravstveno ogroženega otroka hospitalizirati. Na staciji obeh dečjih domov je bilo lotos sprejetih, kljub mali kapa iteti doma 480 otrok iz socialnih in zdravstvenih indikacij.
Zgradnja večjega doma, v katero bomo spomladi selili otroke, se bo
sicer sprejelo lahko večja število otrok, bo pa problem le delno boljši, ker bc dom sprejemal tud: nedonošenčke in šibke otroke še iz ostalih krajev Slovenije.
Doslej se je dečji dom posluževal dobrih rojnic (katerih
pa je
r
z vključitvijo v produkcijo vedno manj). Tako imamo 4 J otrok v Luko.,
vici, 7 v okolici Ljubljane, kateri so bili trikrat zdravstveno preiskani, poleg tega pa se je vršila sfalna kontrola. Zdravstvena zaščita šolske mladine se izvaja po Čolski polikliniki. Delo tega zavoda ja organizirano tako, da bo šolska mladina,lahko trdimo, zdravstveno najbolj zaščitena,z uvedbo Še nekaterih ukrepov, bo zadovoljiva.
Za spoznavanje čimbolj zgodnih primerov bolezni, za študij zdravstvenega, higienskega in socialnega stanja in potrebnih ukrepov iz navedenih dejstev, se vrše sistematski problemi »kombinirani z rentgenolozkimi, sistematska obdelava zobovja itd® Ha tem polju je bilo v
letu 1S47/4S obdelano 42$ vse šolske mladine, ali 7.484 otrok. Preko
10.000 otrokom je bilo asanirano zobovje. Kako so sistematski pregled i važno veja pravočasnega odkrivanja bolezni ja dejstvo, da se je
p o uvedbi istih pregledal povečal obisk od 12.043 v letu 1944/45>na
22,797 v lotu 1947/40. Vsej zdravstveno najbolj ogroženi mladini se
v šolski dobi nudi visoko kalorična hrana v polikliniki, ali so jim
lzposluje vstop v okrevališča- kod počitnicami pa so lotos delovale
dve zdravstveno šolsko kolonije, kjer je bilo cca 3.080 mladine<
Ha sektorju zaščite.otrok in šolske mladine t:oramo izvesti sledeče naloge:
1) postavljati jasli in DID-e ter vzgojiti za to potreben kader,
2) organizirati posvetovalnice šo na tistih področjih, kjer so
se pokazale potrebno,
. 3) organizirati zdravstveno službo za dojenčke tako, da bo mogoče
matjri v najnujnejših slučajih dobiti zdravnika na dom,
4) osnovati prehodno bolniško postajo za dijake, ki stanujejo privatno in njihovo stanje ni tako težko, da bi bil upravičen sprejem
na kliniko,
5) asanirati je potrebno v počitniških mesecih šolske zgradbe no
ha.gie nsko vi š in o,
6) osnovati šolske kuhinje za vse one gimnazije, katerih dijaštvo
za pretežno vozi z vlakom, Iz mednarodnega fonda je po šolah že doslej
ustanovljenih nekaj mlečnih kuhanj, razširiti iste na vse šole, da
dobijo priboljšek vsi zdravstveno in socialno šibki otroci,
7) z naraščajočo industrializacijo raste tudi število strokovnih
šol z vsemi specifičnimi, zdravstvenimi in socialnimi proglomi. Treba
bo misliti na osnovanje enakega zavoda kot j o Poliklinika za strokovno
šolstvo.
To so del-a in problemi, .ti zadevajo' zaščito matere in otroka.
Ee bomo jih mogli rešiti v enem letu. Pristopati pa moramo k njim
postopoma tako, da bo z izgrajevanjem socialistične države rastlo
vzporedno tudi 30cia.ln0-sdravst/ena zaščita matere-delavke , otroka
in mladine.
Z reorganizacijo žavoda za socialno za.v,.rovanje jo bila na naše
pover:>eništvo priključena uprava zdravstvene službe za zavarovance,
na katero so vezane poliklinike na področju mesta Ljubljane t ar vse
ostalo ambulante socialnoga zavarovanja. Dnevna statistika nam poka-

zujo, čl s jo "bilo v drugam poletju 10 konca novembre pregledanih
118.GuO d o l v e a v in nameščencev, 154<,156 svojcev. Za daljšo: dobo
'izostajanja iz delovnega procesa 4.5$ dnevno, a za dobo do 3 dni
pa povia.Čno 1/2$ dnevno.
Uprava lekarn, kater., je bila p.v?vzeta letos v mesecu januarju
in pod katero spadajo 4 državne' lekarne, v katerih je bilo do konca
usrgusta izdanih 102.380 zdravil na rezne recepte in naročila.
Z dosego boljšega normiranja cen vosebno v ročni prodaji tir za
izboljšanje in kontrolo kvalitete, je potrebno ustanoviti za lekarne
skupen laboratorij za izdelovanje in kontrolo zdravil, ne pa kot
sedaj ; ko dela vsaka lekarna v svojem laboratoriju.
Preko uprave socialno-zdravstvenih ustanov, katere glavno delo
•je bilo dosledno izvajanje planskih in izvenplaaskih investicij, je
bilo izvedenih dosodaj še del za 15,107,000.- din za novogradnje in
adaptiranao zdravstvenih ustanov, za sccealne ustanove pa za II milj.
920 tisoč din.
ila socialnem področju po se. terju skrbništva, poverjenistvo skrbi,
da se zagotovi vse n otrokom in mladini pri njihovih starših pravilna
vzgoja.
posebno vodi skrbništvo skrb in evidenco, katero vrši s
pomočjo RIjO in terenskimi obisk o v: .Ikoni otrok nad 248 sirotami, ki
soa> brez s t r š e v . od ..oterih je 51 sirot iz Bosne in Primorske * Takim otrokom se postavijo skrbniki ter se jim poveri pravilno vzgojo
in c&krbo vseh pravic, ki jit pripadajo, kad 320 koloniziranim, to so
povečini eolsirote in nad 238 takim otrokom, katere starši zanemarjajo, ali n.. skrbijo pravilno zanjo - skrbi poverjeništvo. Predvsem je
naloga s k r b s t v a d a tem otrokom omogoči Študij, ker zasleduje in skrbi
za njihov reavOj* Ako za Študij nimajo zanimanja, se jih preusmeri
n strokovno kvalifikacijo, prevzgoji v sposoben tehnični kader. V letošnjem letu je bilo preskrbljeno za 25? predvsem mladink, da se vsposobi.jo za strokovno kvalifikacijo. Za 60 mladincev pa je bilo pr.skrbIjeno, da so bili sprejeti v internate, kjer so dobili vse pogoje za
Študij, katerega niso imeli popraje doma vsled preobremenjenosti v
delu ali lahkomiselnosti in s tam z uiemorjali šolo.
Tudi po ekonomski strani se je pomagalo mladini„ Posedaj j . bilo
izdanega n. terenu iz proračunskih postavk 1.450.000.- din, čez pol
milj ona iz socialnega fonda z_. prispevek mladini v domovih pa nad
1 milj» din.
Odraslih oseb j- pod skrbništvom 431. Za oskrbovance izven doma
so postavljeni skrbniki, kateri s sodelovanjem skrbništva skrbo, da
se jim omogoča človeku dostojno življenje, če je potrObno še ga da v
domsko pres.arbo, da se pr.-preči voako izkoriščanje, da se pravilno
opravlja z njihovo imovino,
Preko 5JO skrbžnikov pa je postavljenih za zastopanje pred sodiščem v'posebnih postopkih n.pr. pri proglasitvah za umr3e , odsotnim
za zaplemb oni 'p os tope?; itd.- Dejstvo je, da- smo na tem delu še do
predk kratkii: bili v precejšnje;'' zaostanku, zaradi česar smo ovirali
hitro poslovanje sodišča.
Za uspešno delo na tem polju je potrebna živa evidenca na terenu.
Skrbništvo se je o skrbniškim svetom naslonilo na mrežo otroških
obiskovalk. Delo jo. je pokazalo, da je potrebno postaviti na vaakem
terenu manjši skrbniški aktiv
kateremu organiziranju smo že pristopili), kct.ri naj bi skrbel, da se vs-. .k skrbniški problem pravočasno odkrije, lažji pa že na terenu s ..nem uredi. S tem se bo omogočilo hitrejše urejevanje in razbremenilo skrbništvo z dobrim delo,..
Potrebno bo bol.j nadzirati učni uspeh v Šolah, posebno za tisto
• mladino, za katero je skrbništvo neposredno odgovorno. Opazilo se
je, dv je vzrok neuspeha na. j večkrat napačna vzgoja ali neurejene
razmere t Zaradi tega bo potrebno še tesnejšega sodelovanja s poverjeništvom za presveto :-n aladinskimi organizacijami.

ka sektorju splošnega skrbstva se je urejevalo invalidske zadeve invalidov in svojcev padlih, "borcev. Doslej j = priznanih invalidn i n v Ljubljani preko 2.000. eez 150 prošenj pa imamo trenutno v dola.
294-tirj družinau dajemo podpore,gn katerim so svojci umrli po taberiscxh.
Rednih starostnih podpor je S50. V letošnjem lstu je biloa sprejeto v domove 135 tako, da jih imamo sedaj v domovih 657 oskrbovancev, katere smo povečini v letošnjem letu preselili v novo adaptirane gradove na Štajerskem, ki so udobno in higiensko urejeni. S tem
so stari in onemogli dobili take domove, kjer sami čutijo da je to
res njihov dom počitka.
Za socialne potrebe je bilo v letošnjem letu po mestnih in rajonskih podjetjih odobrenega 28 ,'429.000.-- din kredita. Od tega je bilo
porabljenega do konca oktobra 16*967.000.•• din in še iz socialnega
fonda 1,330.000.- din.
Iz zgoraj navedenih dejstev je r zvidno, kako obsežne in važno
so nalog4 socialno-zdravstvenega poy v rjeništva, ki ne smo ostati pasiven spremljevalec naše gospodarske in kulturne rasti, temveč mora
še vnaprej pripravljati vse zdravstvene pogoje, ki jih bo zahteval
naš razvoj, ki bo povedel delovnega Človeka v blagostanje in srečo.
Ker le človek, ki bo poučen, kako se ohrani svoje zdravje in ki bo
imel možnost, da začeto bolezen takoj zdravi, ker le zdrav človek bo
mogel sodelovati v izgradnji socializma in pri doslednem izvajanju
petletnega plena.
iTaloge, ki jih imata poverjeništvi sedaj in v bodočnoeti pa bodo
uspešno in pravilno izvršene le s sodelovanjem vseh ljudskih odbornikov, ki bodo preko zborov volivcev poučili ljudi o njih in zaktivizirali vse množico za sodelovanje.
v v
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Tov. Plegar Avgust:
Tovariši in toverišicei Plan jesenska setve na področju mesta
Ljubljeno se jo v letošnji jeseni povišal približno za 123$ in to
žitarice za 99$, industrijske rastline za 1/2$, p o vrtnine za. 126$,
krnske rastline za 117$. Vsakdo se bo vprašal, kako to, da pri industrijskih rastlinah nismo dosegli plana, ki nam ga je postavilo nadrejeno ministrstvo. Prebivalci mesta Ljubljane se že od nekdaj niso
bavili z gojitvijo teh rastlin, temveč bol;j z gojitvijo krompirja in
žitaric ter so se izjavili, da ne bodo sejali industrijskih rastlin.
Po drugi strani pa je tu krivda tudi živilske industrije, ker nam je
prepozno poslala potrebna semena.
Drugo precejšnje pomanjkanje pri izvajanju plana v kmetijstvu je
poročevalska služba in evidenca. Poročevalska služba šepa predvsem
na terenu. Planiranje kmetijske proizvodnje je bilo v preteklih letih zelo težko, ker nismo poznali vseh osnovnih sredstev. Že lanski
popis površin nam je odkril velike odklone v kmetijskih površinah.
Povečala se je neplodna površina radi zazidava« To nakazuje, da se
mora kmetijstvo preusmeriti na južni barjanski dol Ljubljane. Danes
tvori Barje le senik ljubljanskim kmetovalcem. Postati, pa bo moralo
obdelovalna zemlja, katere proizvodi ne bodo krili camo potreb mesto
Ljubljane, temveč tudi ostalih industrijskih centrov Slovenije. Letošnje ugotovitve popisa nam odkrivajo, da veliki Imetje premalo
izkoriščajo svojo zemljo, meneč, da pridelujejo le za svoje potrebe
in ne za skupnost. kali o z . srednji kmet intenzivno izkorišča vsak
košček zemlje in redi gospodarstvu odgovarjajoče število živine, oddaja viške, prijavlja posevke, doči veliki kmet komaj 50$ izkorišča
svojo zemljo, skriva pridelke, ne prijavlja posevkov, utajuje žitne
krompirjeve površine in sabotira vse odredbe*
Slaba evidenca nas je zavedla, da nismo bili sposobni odkupiti
vseh tržnih viškov, kar pa je vse izkoristil kulak. Za prihodnje leto
je prejela Ljubljana glede preskrbe prebivalstva velike planske
naloge. Povečati mora krompirjeva in zoienjadarska površine, zvišati
število živine. Ifekanje novih kmetijskih površin nas bo prisililo,da
se bomo usmerili v boljše izkoriščanje barjanskih tal.

Za izvajanje setven?ga plani in vseh kmetijskih nalog je potrebno , de. se seznanimo s strukturo zemlje. V Ljubljani je 3«83$
državnih zemljišč, 47.72$ zemlje zavzemajo knetska gospodarstva,
4.26$ posedujejo zemljo obrtniki, 44.19$ pa svobodni poklici (to
so predvsem vrtičkarji, med ks-.aere so všteti tudi trnovski zelenjadarji). Značilno je, da zadružnega lastništva zemlje v Ljubljani n i . Ta bo nastal z novo usta;.ovijenimi zadružnimi ekonomijami.
Dobra polovica zemlje pripada kmetskomu gospodarstvu, ki razpolaga
s tržnimi viški in ki je z vezanimi cenami pri prodaji viškov meglo
nabaviti tudi druge dobrine. Kmetijsko zadruge, katerih je danes
12, v pogledu izboljšanja kmetijstva in izboljšanje socialističnih
pozicij na vasi še niso ničesar doprinesle. Bavijo se predvsem s trge
vino in so naslednice nekdanjih Uaproz. To pa zaradi tega, ker v
upravnih odborih prevladujejo veliki kmetje., ki zavirajo ustvarjanje
socialističnih poaioij. Pri izvajanju setvenega plana so kaj malo
pripomogle in s svojim oportturističnim gledanjem zavirale povečanje
sajenja zelenjave, zavirale mehanizacijo in kolekt ivizaci j o . Radi.
vaških kulakov še danes obstojajo strojne zadruge, v katere so se
vgnezdili radi številnih lastnih koristi tudi veliki kmetje ter se
nočejo.vključiti v kmetijske zadruge, ker bi se osnovalo kot strojni odseki.
Po poročilih, ki s. o jih prejeli posnemamo, da je bilo zaradi
zadrževanje strojev po teh zadrugah v letošnji jesenski setvi posejane le 54$ zemlje z razčiščenimi žiti kljub temu, da imamo dovolj
tjpierjev na razpolago, strojno pa je bilo posejanih 76$ zemljišča,
ostala zemljišča p• so se posejala na roko. Kmetje iz Šiške in St.
Vida so odklonili sejanje priznanih žit.
Razne industrijske ekonomije so bolj slabo izkoristile proizvodne
možnosti, ker so prvič dobile preizčrpano zemljo, slabo gnojeno in
niso imele dovolj izkušenj. Jesenski setveni plan pa je bil položen
na bolj trdno podlago. Industrijske ekonomije se morajo zavedati,
da služijo predvsem kot dopolnilna preskrba. Za zboljšanje strokovnega kadra je poverjeništvo za kmetijstvo in goza?rstvo organiziralo
zelenjadaroki točo j, katerega poseča 30 tečajnikov. V tem tečaju bodo
prejeli osnovno znanje zd gojit'v zelenjave.
Izredne važnosti bodo igrale lokalne ekonomije (rajonske krajevno
Potrebne jim bodo izredne kapitalne investicije za gradnjo hlevov,
svinjakov ter izredno sposobnih uprav, ki bodo ?nale izkoristiti vse
lokalne Verige in lastno delovno silo o Isto vlogo bodo imele z t: družne ekonomije, ki jih bomo uredili iz preostankov agrarnega sklada.
Te ekonomije naj tesno povežejo kmete zadrugarje v zadružno skupnost in ne v pogonsko silo za vskladi ščevanj e pridelkov v zadrugah.
Sirom Slovenije že nastajajo zadruge, le ljubljanski kmetje se jih
otepava jo Le v vasi Šmartno so ustanovili pripravljalni odbor za
kmetijsko obdelovalno zadrugo, ki se zaveda svoje vzvišene naloge,
ki jo ima pri izgradnji socializma. Zadružni domovi rastejo na periferiji mesta in bodo služili ter utrli pot socializmu in povezali med
aeboj delavca in kmeta.
Končno ee nekaj besed o naših ekonomijah* Jesenkovo kljub temu,
da se bori z velikimi težavami p r i preobrazbi barjansko zemlje, je
preseglo plan za 5$ upoštevajoč, da. je bilo v letošnjem letu trikrat
p o d v o d o . Cankarjevo je doseglo v živinoreji svoj plan in ga celo
preseglo. Pri letošnjem planu je doseglo p r i pšenici 20 mtr.centov,
pri rži 22 mtr »cent.-, ječmenu 19, p r i krompirju 130 mtr* cent. Za prihodnje leto imata obe posestvi zvečani plan proizvodnja in bosta
morali pokazati svoje maksimalne sposobnosti v pokritju potreb.
Ljubljena ima prav lepo gozdno površino, lo žal, da jo je okupator precej opustošil. Danes so vsi gozdi zaščiteni pred sečnjo in
na j služijo oddihu našega delovnega človeka. Za obnovo gozdov orao
osnovali gozdno drevesnico. Zato je potrebno, da prebivalstvo naučimo čuvati naše gozdove, ki so ponos našega mosta.
Tolike in obširne naloge nas čakajo v prihodnjem letu, katere
bomo lahko izvedli le z vsestransko pomočjo naših množičnih organisag

Zemlje morajo 100$ izkoristiti, napolniti naše hleve, zboljšati
proskrbo delovnemu človeku. Kmetijske akcije naj postanejo masovne akcijo, s čemer bomo prispevali svoj delež k izgradnji socialističnih poziralj na v a s i .
•

Tov, Stepisnik Vida:
•\
Že tov. tajnik se je v svojem'poročilu dotaknil vprašanja kadra. Orne j: la b i se predvsem na vprašanje kadra na RLO-ih, kjer
manjka politične utrjenega osnovnega kadra. Ražlog jo v tem, ker
tovariši odhajajo na druga mesta, ni se pa posvečalo dovolj pažnje
za vzgojo novega kadra. Zato so se začeli organizirati upravno-politični tečaji, ki bodo dali sposobne kadre za naša gospodarska podjetja, ker zaramo ugotoviti, da so se v podjetjih prav zaradi premajhno strokovna sposobnosti uslužbenstva vršile napake. S tečaji,
k i se prirejajo v merilu celega mesta pa bomo dobili tudi kader za
našo RLO«
»

!5ov. dr Pretnar Jože:
Pri današnjih poročilih smo. doživeli or rat reka j, česer v zadnji k letih po osvoboditvi nismo bili navajena. Vsa poročila ne samo
obširna, ampak tudi globoka in kažejo tako obširno dela s popolnoma
konkretnimi dejstvi, da se mi zdi, da moramo popolnoma mirno izreči
dobro kritiko« ker je naš LiLO v t^m - kratkem razdobju nove reorganizacijo šel po poti novega delovanja sccialistično-komunalnega gospodarstva* ki nas krepko in realno vodi v socializem k dvigu standarda
našega delovnega človeka. Že referat tov. tajnika, ki se je moral iz
tehničnih razlogov ozejiti na kratko poročilo, kaže oblike in smernice delovanja izvršilnega odbora. Kot važno se mi zdi njegova ugotovitev, da naj ljudski odborniki prenesejo spoznavanje dela in kritiko
dela na teren... Smatra ..,da je to važna konstatacija z oziron na obsežno delo, ki ga je Izvršilni odbor izvršil, na drugi strani, da bomo
mogli, tudi politično pravilno prijeti, kar se žalibog' dosedaj ni vršilo -TOvarišici in tcvarišice! Jo velika nujnost, da se prenesejo ta
poročila o kr :jevnih in lokalnih prilikah na teren. Ha današnje ter sanke sestanke prihaja od 130 aktivistov le 20 do 30 in se na sestankih ne obravnava delo naših oblasti in se na naših zborih volivcev
irJ obranavajo problemi in naloge,, ki jih rešuje LLO. S prenosom vseh
i m e š a n i h problemov in nalog, ki smo jih čuli iz podanih poročil, boz.o pritegnili k terenskim sestankom večje število ljudi, bomo razgibali in vzbudili, zanimanje ljudskih množic do nalog, ki jih vrši
L L O . V ta namen pa j a potrebno, da sami preštudiramo in poznamo mat e r i a l , ker smo danes culi mnogo novega, česar preje nismo vedeli,
kaši tovariši v Izvršilnem odboru so preveč zaposleni s svojim delom,
da bi sproti še informirali ostale ljudske odbornike o njih delu,
zato je potrebno, da se dodobra seznanimo s podanimi poročili. Sat
Zato bi predlagal, da se poročila razmnože in dostavijo vsem ljudskim
odbornikom, ki jih bodo preštudirali in nato še s posameznimi poverjeniki dopolnili ter prenesli na zborih vo.-ivcev nad široke ljudske
množice. Dnevno se mnogo neupravičeno negoduje, konkretni podatki pa
bodo^tc negodovanje odpravili.
Kar se tiče posameznih poročil b i se omejil na poročilo tov.
P l e s k a . Kdor v e , kako trda je ledina In kdor mora ustvarjati, na takem
terenu, kek^r je malo proizvodnja, ta ve ceniti dele, ki se je tukaj
opravilo. Že tov. Lenin je o mali proizvodnji dejal, da je mala proizvodnja težak problem, ki zahteva velike potrpežljivosti. Kc je ziLO
začel z ustvarjanjem lastnem proizv6dnje na osnovi socialističnega
gospodarstva, 'takrat je bila malop roizvodnj a še v privatnih rokah.
Socialistična komunalna gospodarstva imajo glavni namen dvigniti standard delovnega človeka. Iz poročila ano čuli,, da se M L O , zdn-.-sho
poverjeništvo zaveda te važne naloge, ki jo ima v preskrbi malega človeka. Izločitev obrtništva is plana zato, da bo služilo zadovoljitvi
potreb široke potrošnje je treba pozdraviti, ker je danes za malega
človeka- velik problem, kdo naj mu popravi odnosne zakrpa njagovo gardero

oziroma izvrši ostala potrebna obrtniška dela, ker so bili vsi obrtniki vključeni v plan. Radi tega bi si dovolil opozoriti oz. prositi,
da se-specialno pr.žnjo posveti temu, da se malemu človeku ustvari
možnost reparature tistega materiala, ki ga poseduje.
Iz poročil smo razbrali, da se pover'jeništva zavedajo težkega
stanja v pogledu repov pred trgovinami in iščejo načina, kako bi se
dstranili^oz. zmanjkali, ker se s čakanjem v vrstah izgublja dragoceni čas. Žene, k i so vključene v proizvodnje, ali nameščene po uradih se ure in ure zadržujejo v teh vrstah, nazadnje pa odidejo brez
nakupa«• To je velik in težak problem in bo storjeno veliko dele, če
se bo v tem pogledu izvedla izboljšava.
Pri množični prehrani se je dvignilo število od 4.000 na 20.000.
Sigurno je, da se tu vrše pogreške, treba pa jih je razumeti in pomagati našemu ljudstvu, da so' take napake odpravijo, ne pa,do se kritizira in omalovažuje naša ljudska oblast«.
•V tej zvezi bi omenil naše' gostinstvo, kjer kulturna postrežba
ni ravno na višku in mora delovni človek, ki je potroben kozarca
vina čakati v vrsti, dočim drugi, k i že na zunaj kaže, da^prekomerno .
pil, zavzame prostor pred n j i m . Zato pa se to ne more smatrati kot
kulturna postrežba in bo potrebno pristopiti k odpravi te napake.
Ne velja pa to samo za mestna podjetja, temveč na splošno in torej
tudi za republiška podjetja,
Za zaključek bi omenil še poročilo planske komisije, ki je sicer
precej suhoparno, ki pa drugačno biti ne more, ker obravnava le konkretne številke. Iz teh številk vidimo, da je naš ljudski odbor, ki
ima velike težave, prešel od planov, načrtov in poizkusov že do krepke
in pospešene realizacije»
Tov. Gabrovšek Jcftž:
"
,
Dotaknil bi so naše prosvetne dejavnosti, predvsem pa vprašanja
našega šolstva« ie tov. Kraigher je nakazal nekaj resnih problemov
c ljuaoki prosveti. Rad bi k temu dodal, da so k velikemu uspehu v
letošnjem letu predvsem pomagali postavljeni plani. Kakor je vse ostalo gospodarstvo zajete v plan, tako je zajeto v plan tudi- naše prosvetno delo.-. Mestni prosvetni svet je sestavil lep plan prosvetnega
dela, ki je tudi uspel. Pri tem pa bi rad opozoril na nekaj, da aao
v letošnjem letu dosegli izvedbo v s e h prireditev na idejno visoki
stopnji, da pa nismo dosegli množičnosti, ki mora b ti ena osnovnih
nalog v bodočem letu. Dolžnost vseh nas in množičnih organizacij jo,
da aktivno pomagamo na dviganju našega človeka istočasno z dviganjem
našega gospodarstva po socialistični poti. Vprašanje šolstva. Z
izgradnjo socializma, z napredkom našega gospodarstva, naše tehnike,
se nujno zahteva od naše mladine več znanja in globokega poznavanja
različnih problemov. Tu smo dosegli letos velik napredek v dvigu
idej-iosti pouka na šolah. Učiteljstvo s& s poglobljenim trudom trudi,
da da mladini ono znanje, ki ga od nje zahteva č a s . Ta idejnost pa
ba nedvomno dosegla višjo stopnjo, oe bi tudi množične organizacije
posvečale večjo skrb šoli. To bi bilo potrebno predvsem zato, da omasovino študij na šolah, da še masovno zanimajo za znanj e in se je
p r a v zadnji čas izvršil propust in prešlo eno važnih vprašanj, to je
vprašanje verouka. Oblast je dovolj pokazala na to vprašanje, vendar
ga nismo množično izvedli. Nismo dovolj krepili borbo proti pojavom .
pretiljudske duhovščine, ki priteguje nase mladino in prav no bodočih
zborih volivcev več govoriti o tem in povduriti, da ni pravilne, da
govori mladini protiljudska duhovščina '- kateheti, ker delajo isti po
navodilih vatikana. Vedeti moramo, da so šolska vprašanja, vprašanja
nas vseh in je treba mobilizirati več aktivizacije- V to svrho se vrše
roditeljski sestanki. Na teh sestankih se obravnava vzgoja mladine, '
-vprašanje sodelovanja staršev, ki morajo oblj pomagati našemu učitelj s tvu. Dogajajo se primeri, da matere ne vzgajajo otroke doma,
temveč prepuščajo vso vzgojo DID-om.
Prav tako je treba vedeti za vprašanja mladinske organizacije
v šolah. Vsa ta vprašanja in slabe strani pri mladini, so na šolah ,
kjer n i dobre mladinske organizacije, t.j. kjer je mladinska organizacija šibka, se kažejo večji vplivi sovražnika. V šolah bo potrebne

mladino v "bodočo "bolj seznaniti o doseženih uspehih naših plenov,
našega gospodarstva. V zadnjem polletju smo dosegli izvrsten uspeh
v vključitvi vajencev v gospodarstvu v prosvetno delo in se je pokazal to kot velik napredek. Ta mladina, o kateri smo pred pol letom govorili, da je slaba je pokazala velike uspehe in veliko pripravljenost' za•sodelovanja v naših skupnih nalogah*
Vprašanje prostorov naših DID-ov bo potrebno rešiti, ker so
zahteve po povečanju prostorov vedno večje z osirom n povečano vključitev mater v produkcijo. Sedanji prostori ne odgovarjajo več svojemu namenu. DID-i so polni od juftra do večera. Ni jih mogoče prezračiti, zeto bi prosil poverjeništvo za stanovanjske zadeve, da resno
obravnava vprašanje povečanja prostorov naših DIDvOv, Pozdravljam
p oročilo"tovc Rakarjeve, ki je govorila o mladini, ki se vozi v Lj ubij ano, V RLO Bežigrad-Siška je skero 300 mladincev, ki se vozijo z
vlakom. Vsa ta mladina je pokazala slabe učne uspehe in je potrebno
tej mladini nuditi poseben prostor 5 kjer se bo v času do odhoda vlaka lahko učila, dobro pa bi bilo, da bi se jim v tem času nudili tudi
inštruktorji,- ki bi jim pomagali pri delu.
Eeden resnih vprašanj vse Ljubljane in pa še posebej rajona Bežigrad-Šiška je povečanje šolskih prostorov. Razredi so polni od jutra
00 večera in jih ni mogoče skrbno čistiti, kar vpliva delno tudi na
zdravje otrok in kar jo pokazal tudi nedavni zdravniški izvid. Zato
bo potrebno pristopiti, k razširjenju šolskih prostorov, da bo naša
mladina mogla dobiti v njih ono znanje , česar od nje zahteva socializem.
Tov. Neboc Franc:
•
Z ozirom na stavljeno vprašanje glede preskrbe s krompirjem oneg a dela prebivalstva, ki si ga še ni nabavilo, bi omenil, da je Ljubljana prejela 700 vagonov krompirja, ki bi moral z a d o s t o v t i za potrebe mesta. Ker pa so živilsko nakaznice enake za vso Slovenijo se
je tudi okoliško prebivalstvo nabavilo krompir iz ljubljanskega k o n .
tingentao V večji meri pa se je krompir z ozirom na povečanje delavska -name ščenskih restavracij dodelil istim, za kritje njih potreb.
Krile pa se bodo tudi še vso ostale nepokrite potrebo, počakati je
treba le do dokončnega odkupa krompirja na področju Slovenije.
Glede preskrbe gradbenih delavcev rl obutvijo in obleko bi omenil, de to ni o.mo lokalnega pomena, temveč jo to republiškega in
zvesnoga značaja,- Potrebe posameznih gradilišč so ogromne, Jasno je,
da moramo favorizirati republiške in zvezne gradnje.
.Problem Šentjakobske knjižnice se je rešil sporazumno s pover.jeništvom za stanovanjske zadeve in pover je ištvom za kulturo in umetnost, ter se bo isti dodelil' lokr 1 '-'Koteksa",
Tov> Haležlč Matija;
Odgovoril bi na konkretne vprašanja in kritiko tov«. Kraigherja
glede Sentjakebskega gledališča. S tov- Kraigherjem se strinjam. Vprašanje tega gledališča, ki so ga objavili kot Mestno gledališče nikakor
ni rešeno in se to vprašanje ni obravnavalo niti ar. seji 10~a, niti
na zasedanju MLO-a. Ugotovili smo, da je ta naziv bil samovoljno postavljen in smatramo to kot strogo napako, Šentjakobsko gledališče
PILO brezdvom.no podpira, ki pa kljub raznim slabostim vendar predstavlja
lep napredek. Je pa točne, da bog potrebno še marsikaj napraviti; Če
bomo hoteli to vprašanje v bodočnosti pravilno rešiti.
Kar se tiče naših poročil in diskusijo, bi vas spomnil na to, da
so skoraj vsi poverjeniki, ki.so poročali in diskutirali več ..li manj
zadeli na vprašanje borbe proti elementom, ki se upirajo graditvi
socializma
Ena od točk drugega Kongresa naše Partije se približno glasi, daje naša naloga v bodočnosti vršiti borbo proti kapitalističnim o1satom. na vasi in likvidirati kapitalistične elemente v mestu- Torej ne
samo vršiti borbo, temveč jo tudi likvidirati. Iz današnja- diskusije

in vseh današnjih poročil, iz vsakodnevno prakso sledi, da jo nemogočo graditi naše življenje in dvigat naše gospodarstvo .e da "bi
o o neprestano na vsakem koraku, a., vsaki voji našega abkn delovanja
spoprijeli s kapitalističnimi elementi, ostanki atorega sveta- Bros
"borbe -proti kapitalističnim ostankom ne moremo vršiti nobenega napredka , ne ajor.no imeti nobenega razvoja ne v trgovini, 'ne v šolstvu,
ne v gostinstvu, prav nikjer ne moremo naprej, če ne vršimo borbe.
Ali «e drugače, lam kjer smo vršili tako borbo, smo dosegli napredek
in uspeh. Te naše izkušnje in naša lastna praksa nam potrjuje, da sc
pri nas vrši in se mora vršiti m.zredna borba. Ljudska revolucija,
ki se vzporedno razvija je dejansko revolucija, ker gre za. spreminjanje družbene strukturo, kjer gre za. to, da stari razred .".opusti pcocrnioo in oblast prava..me delavski r s r d . Že dalj časa se govori pri
gradnji socializma o berbi s kapitalističnimi cleaej.iti, v ndar je
čostokrat samo fraza. S samimi besedami pa ne bomo razbili kapitalističnih elementov, kajti čimbolj se vrši borba proti njim, tembolj
se branijo. Zato jo treba vprašanje borbe proti kapitalističnim elementom postaviti popolnoma konkretno, brez naziva, borbe proti kapitalizmu v
aaši zbori volivcev, ki bodo v decembru mesecu, se morajo prvenstveno izkoristiti in pripraviti v tem smislu, Ce govorimo o borbi
proti kapitalističnim elementom se pravi s drugimi besedami, da vršimo revolucijo, da razširjamo in poglabljamo revolucijo, t.j. razred• n..-. borb: delovnega ljudstva proti buržuaziji. Revolucijo pa ne more
I izvajati noben drug a.ot delovno ljudstvo. Ce ne bomo uspeli v naši
borbi preti kapitalističnim ostankom in ne bomo v to uspešno aggaŽi- .
ra.li vseh delovnih ljudi, potom bo ostala naša borba samo fraza.
Dejansko pa lahko opazimo, da se dovolj govori o to j borbi, da pa.
iipajo kuloki še vedno vpliv na srednjega in malega kmeta in da oni
v r š e lokalno ofenzivo, mesto, da bi jo vršili m i . Vsi zbori volivcev
morajo biti.'konkreten odraz razredne borbe, če tega ne bo ni treba
zborov .volivcev, oziroma 1juaske ne bodo smatrali, da je to oblast,
ki dela v interesu množic. Zato jih je treba dobro organizirati, preštudirati lokalne priliko in. organizirati tako, da bodo majhni ljudje iz teh zborov volivcev odnesli zmago in da bodo prepričani, da so
oni sodelovali pri omejitvi špokul tivnih kapitalističnih elementov.
Zato moramo te našo zbor«- volivcev smatrati kot organizirano obliko
za likvidacijo in omejevanje kapitalističnih elementov v Ljubljani.
Samo tako si lahko zamišljamo zbore volivcev.
ITevedel bi par konkretnih primerov, kjer se lahke dnevno vrši
borba proti kapitalističnim ostankom. Vprašanje stanovanj. Ljudski
odbor jo v zadnjem času podvzel akcijo, da ljudi, ki niso naklonjeni
naši ljuaski oblasti in ki so nezaposleni utesni ali preseli iz Ljubljane. Tako reševanje stanovanjskega vprašanja tvori zelo veliko'področje razredne borbe. V t,, h 40 primerah jo bilo ogromno pritožb in
smo bili čast okra t mi sami vključeni v nelimizem, ki j. skušal to
stvari ovirati, los t ovijala so je tendenca, d.-« preselitev družino z
dvema otrokoma v manjše stanovanje n i kulturno da J. o . Ali je pa morda
kulturno delo, da danes '-e vodno stanujejo 6--čl,.nsko delavsko družine
v enosobnem stanovanju. Dokler ne moremo rešiti stanovanjskega vprašanja tako, kot ga predvideva zakon, toliko časa ne moremo smatrati
utesnitev ljudi za nekulturno dejanje. Tov. Bravničar je povdaril, da
je naš zakon,zakon bodočnosti in da ščiti buržuazijo. Zakon m bil
postavljen z 'namenom, da ščiti buržuazijo, dejansko pa buržuazijo ta.
zakona izkorišča, naša ljudska oblast pa ga jemlje preveč po črkah
in je naloga zborov volivcev, da pokažejo, kje se še dajo pridobiti
stanovanja za štovilkno delavske družine. S tem delom mislimo neprestano nadaljevati, ne smatramo p a , da bomo s tem r..šili stanovanjsko
vprašanje, marveč smatramo to za potrebno iz političnih r zlogov.
Vsi ljudje, k i v Ljubljani niso ali nočejo biti zaposleni, ni se raje
preživljajo s špekulacijo in kljub p©zivu nočejo stopiti v službo,
taki ljudje n i potrebno, da so v Ljubljani in jih jo tr ba odstraniti
ednosno izseliti iz Ljubljane. Litostroj ne more delati v onem obsegu
kot bi sicer lahko, ker nima delavcev kam nastaniti.

mnogo so govori o služnostnih podjetjih* čeglj ar jih, krojač i h , šiviljah itd- To' js izredno kritično vpr -.sanje in opažamo, da
se vedno bolj zaostruje. Vedno večja kriza v tej smeri, Meščani težje
pridejo do tega kar rabijo in je naloga rajonskih ljudskih odborov,
ki rasen nekaterih izjem premalo resno vzamejo ustanavljanje služnost**
nih podjetij. Prav v zvezi z našo borbo proti kapitalietičnim ostankom je treba pregledati vprašanje mnogih naših obratov, »ki iz svoji*!
osebnih interesov no raz vi j • jo svoj.ih obr tov tako kot b i bilo potreb a , kot bi lahki delali in kaLcor bi bilo v skladu z nastalimi potrebam i . Imamo celo vrsto primerov, ko lahko ugotovimo, da načrtno in zavestno ovirajo razvoj svojih podjetij. Jasne stvar je, da se to 113
.vrši le zadnje'mesece, temveč Že dalj easa in posamezni obrtniki ne
izkoriščajo kapacitete posanez.mh obratov. Baž V bodoče je potrebno
v vseh takih primerih, kjer se ugotovi, da pbrat hi polno izkoriščen,
čeprav ga opravi j... privatni lastnik - zamenjati Imetnika obrata, ker
je naš interes, da se te delavnice razvijajo in večajo. Ugotovljene
je, da so prav privatni obrtniki v marsikaterih primerih lastniki oz.
posestniki lepih lokalov, ne razvijajo pa v njih one kapacitete, ki
bi jo lahko, zato bo- potrebno po stanovanjski liliji take obr"te zamenjati.
Vprašanja trgovine smo, kar se tiče lastništva rešili tako, da
smo prenehali s privatno kapitalistično trgovino. Isto v gostinstvu.
Vendar moramo ugotoviti, da je danes po likvidaciji privatne trgovine in gostinstva v našem mestnem in rajonskem merilu še vedno vpliv
kapitalističnih elementov, ker se je precejšen kader iz starih trgovin vrinil v službo pri naših obratih in na vsakem koraku razvijajo
staro miselnost, ki je bila v interesu kapitalističnega načina trgovanja0 Primeri,.ki so bili nedavno navedeni v diskusiji, da se pošilja
na periferijo blago slabše kvalitete, da se manj izdelkov pošilja
rajonskim delavnicam, primer, da se v'isti gostilni nekateri vpijan i j o . drugi pa ne pridejo na vrsto do potr.bne pijače, vsi ti primeri kažejo, da so še vedno kapitalistični ostanki v naših obratih.
Kapitalistični način trgovine je..imel interes zadovoljiti potrošnika
samo v toliko, v kolikor je to kazala njih korist. Zato se je treba
s temi ostanki kapitalizma neusmiljeno spoprijeti, sami naši ljucski
odbori naj jih rešujejo in je še enkrat pozdraviti akcijo ljudi in
delavcev na terenu in korakov, ki'so bili s tem v zvezi storjeni..
Vprašanje davkov. Tu smo premalo napravili pri preiti sikanju kapitalističnih elementov, čeprav smo progresivno obdavčenje zboljšali.
Toda to ni zasluga našega ljudskega odbora, temveč posledica celotnega razvoja v Jugoslaviji. Vsi zaostanki se predvsem pri velikih kmetih in velikih obrtnikih., _-.li velikih pridobitnih slojih svobodnih
poklicev in se proti njim vrši premajhno ostra borba, s strani ljudskega odbora. V Ljubljani imamo preko 300 lastnikov hiš, ki imajo
letno preko 40.000.- din dobička samo na na jeaninah. Akogo je takih,
k i imajo preko 12.000.- din dobičk itd. To so izraziti kapitalistični
ostanki. Ce pogledamo take primere lahko ugotovimo, da je odmera davkov odločho prenizka in se čudimo, do je mogoče, da dano s še dopustimo take primere, da imajo ljudje poleg službe še postranske zasluške, ne glede na to, da prav te st. be ietoč .sno propadajo, ker
jih nihče ne popravlja. Takih primerov jo veliko in jih bo treba konkretno razčistiti e.
Vpraša:,je odkupov. Vprašanje borba proti kulakon na podeželju.
Ta vprašanja bi morala razčistiti naša sodišča hitro in ekspeditivno
'ter jih reševati razredno, ki dopustno, da taki ljudje, ki imajo kop i c o poznanstva zavlačujejo naše sodne odločbe.
Vs6 te stvari je treba na bodočih zborih volivcev obravnavati.
Iz vseh teh primerov pa je potrebno prinesli proboleuatiko 5 na prihodnjem zasedanju ali pa še pred bodočim zasedanjem sodelovat: s posamezn i m i poverjeniki. Oe bodo naši zbori potekali v.t^n smislu,bomo želi
uspehe, če pa. bomo nadaljevali ket doslej, pa nam lahko ve5$ škodujejo kakor laocistijo.

- 45 iDolovni predsednik objavi, da jo diskusija k prvi ročki dnevnega
reda končana in d ^ o r o č i l o Izvršilnega odbora o delu in nalogah na
glasovanje.
Soglasno sprejeto.
Hato preide na drugo točko dnevnega reda
ad 2.) Sprejem novih, odlokpvjUv rdlciir,
Tov, ta jnik Kovači.č p o r o č a , da so se z razširitvijo'delokroga
MLO pojavile tudi potrebe po ustanovitvi novih podjetij v okviru
poverjeništov 10 LILO, sprememb nazivov podjetij ter odloka o prepov e d i sečnje gozdov^
Z ukinitvijo nacionaliziranega podjetja Rafinerijo dragih k o v i n ,
se je pokazala potreba po ustanovitvi mestnega podjetja, katerega
predmet poslovanja bo,čiščenje dragih kovinv
Vprašanje voznega parka doslej n i bilo urejeno in vozila, ki 30
jih upravljale, poverjeništva in podjetja niso bila polno izkoriščan a . Izvršilni odbor je smatral za potrebno, da predlaga ljudskemu,
odboru ustanovitev podjetja "Avtotaksi", ki bo vodilo evidenco o vsoh
avtomobilih in jih dajalo v upravo t a m , kjer se bo pokazala potreba.
Za potrebe gradenj in vzdrževanje cest in mostov naj bi se ustanovilo podjetje "Gestogradnja^.
I-o petletnem planu je predvidena ustanovitev mestnega podjetja
Mestna kafilerija, k i bo skrbela za odstranjevanje in predelavo mrhovine in fekalij.
Z orirom na reorganizacijo bančnega poslovanja se preosnuje Mestna
hranilnica v Komunalno banko mesta Ljubljane. Bolje se je pokazala
potreba po ustanovitvi samostojnega podjetja, k i bo skrbelo za okraševanje mesta ob raznih praznikih in proslavah in naj bi to podjetje
poslovalo pod imenom "Dekor".
Za centralno upravljanje in prodajanje vseh vrst umetnin, ki so
bile doslej častokrat, predmet špekulacije, naj bi se ustanovila pod-«
j o t j o "Ume t n i n a " .
Poverjai ištvo za industrijo : f in ebrt predlaga ustanovitev tovarne
volnenih in bombažnih izdelkov Vr>Inenka, katere osnovna sredstva se
sestoji iz bivše tovarne Kune & Ko in tovarne "Hungarija" v Dolnji
Lendavi.
Z ozirom na opustitev lekarne A.Bohinc po sedanji lastnici, bi
bilo potrebno na tem mestu1 1 ustanoviti- mastno lekarno, ki naj bi poslovala pod imeno£ "Mirjo .
Mestne lekarne, ki so bile doslej označene z rimskimi številkami
bi bilo preimenovati takom da bi prebivalstvo že iz naziva razbralo,
v katerem okolišu se lekarna nahaja in bi bilo izdati odločbo o spremembi nazivov.
Hadalje predlaga 10 ukinitev podjetja "Vinotrg", ki je zaradi'
reorganizacije prenehalo obstojati in je prešlo v sestav republiškega
podjetja Slovenija-vino,
Z ozirom na to, ker so zaščitene vse gozdne parcele, javni in,
privatni n a s a d i , ki služijo rAa. oksas mesta, je potrebno izdati odlok
o prepovedi samovoljne sečnje gozdbv in preureditve nasadov, da se
s tem prepreči uničevanje gozdov i n p a r k o v , ki naj služijo prvenstveno oddihu našega delovnega človeka.
Tov. Zupet pripominja, da/ je podjetje"Rafinerija dragih kovin"
po svoji'kapaciteti in vrsti obrata zelo važnega značaja ter je ne
samo lok; lnega, temveč tudi republiškega pomena. Poleg čiščenja dragih kovin je podjetje sposobno proizvajati produkte, katere je sicer
treba uvažati (amagani).

Tov. Fobec se ne strinja z nazivi lekarn po kraju sedeža,, ker
obstojajo v posameznih, rajonih še trgovski in gostinski obrati, ki
nosijo naziv kraja,' v katerem obratujejo.
Delovni predsednik pozove predsednika komisije za formulacijo
sklepov tov. Haglijča, da prebere tozadevne odločbe, ..a kar ljudski
odbor o njih sklepa za vsak posamezni primer posebej.
S k I e pt

' .

a

1.)
2.)
3.)
4»)
5.)

) U§taiiove_ ge_ .naslednja nova pqd.iet.ia:
mestno podjetje "Rafinerija dragih kovin" - odločba ta jn.št. 394-1/43»
mestna podjetje "Avtotsksi" - odločba ta.jn. št. 3870/48,
mestno podjotje"Gestogradnja" - odločba tajn. št. 3468/48,
mestno' podjetje "Mestno kafilerija" - odločba, tajn. št. 4005/48,
bančno podjetje "Komunalna banka mesta Ljubljane" - odločba tajruŠt*
4000/48,

6.) mestno' podjetje "Dekor" - odločba tajn.št. 4030/48,.
7.) mestno podjetje -Umetnina" - odločba tajn. št. 4006/48,
8.) mestno podjetje "Volnenka", tovarna volnenih in bombažnih izdelkov,
odločba
tajn. št. 3942/48, /
1
9.) mestno podjetje "Lekarna kirje ' - odločba tajn.št. 4081/48,
b ) Preimenuje so doseganje lekarne in sicer:
1.) II, mestna lekarna na 'Miklošičivi cesti dobi naziv:"Lekarna za
zavarovance", - odločba r:tajn.št. 4083/48,
2.) III. mestna lekarna na'gospo svet sni cesti: L o k a m a Ajdovščina",
odločba-tajn.št. 4084/48,
3.) IV. mestna lekarna na Celovški cesti: "Lekarna -Šiška" - odločba
tajn. št. 4085/48.
Ukine se podjetje
"Vinotrg",
odločba tajn. št. 3752/48.
č) I?,da so odlok o prepovedi samovoljno sečnje gozdov in preureditve, nasadov, knjr- odlok tajn. št. 3935/48.
ker je dnevni red izčrpan, zaključi delovni predsednik
rodi.o zasedanje Mestnega ljunskega odbora ob 15. uri.
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